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Sammanfattning	
Stationsnäraprincipen	innebär	att	stadsutveckling	koncentreras	kring	knutpunkter	i	
kollektivtrafiken	för	att	öka	tillgängligheten	och	kollektivtrafikens	konkurrenskraft	mot	
bilburna	transporter	för	att	stärka	en	hållbar	regionförstoring.	Visionen	att	planera	
stationsnära	i	Östergötland	kommer	från	regional	nivå	och	för	att	implementera	
visionen	i	den	kommunala	planeringen	blir	det	viktigt	att	visa	hur	både	regionen	och	
varje	enskild	kommun	kan	gynnas.	Ett	tillvägagångssätt	är	att	hitta	en	arbetsmodell	som	
kan	lyfta	regionala	perspektiv	i	den	lokala	planeringsprocessen.	Syftet	med	det	här	
arbetet	är	att	ta	fram	en	förtätningsmodell	för	stationsnära	planering	i	mindre	tätorter.	
En	förtätningsmodell	för	stockholmsregionen	har	tidigare	tagits	fram	i	samband	med	
den	regionala	utvecklingsplanen	och	i	det	här	arbetet	undersöks	om	den	modellen	kan	
anpassas	för	stationsnära	planering	i	mindre	tätorter.	Förtätningsmodellen	har	
metodiskt	anpassats	med	hjälp	från	två	planerare	i	Östergötland	samt	en	litteraturstudie	
om	regional	utveckling	och	stationsnära	planering.	Den	anpassade	modellen	har	prövats	
i	två	separata	fallstudier	och	resultatet	omfattar	en	kartläggning	av	
förtätningspotentialen	som	beskrivs	utifrån	tre	olika	förtätningsscenarion;	kommunala	
fokusområden	för	stationsnära	planering,	marknadsintressanta	exploateringsområden	
och	konsensusutveckling.	Modellen	möjliggör	att	den	regionala	visionen	för	stationsnära	
planering	förs	in	i	den	kommunala	planeringsprocessen	och	visar	inte	enbart	hur	både	
kommun	och	region	kan	gynnas	av	ett	samarbete,	utan	även	vilka	knäckfrågor	den	
enskilda	kommunen	måste	övervinna	för	att	fortsätta	utvecklas	i	framtiden.	
	
Nyckelord:	Samhällsplanering,	stationsnära	planering,	förtätning,	förtätningsmodell,	
regionförstoring,	analysmodell	
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Abstract	
Stationsnäraprincipen	imply	that	urban	development	is	concentrated	around	public	
transport	nodes	to	increase	the	accessibility	and	competitiveness	of	public	transport	
against	motoring	transport	to	ensure	that	regional	enlargement	is	achieved	in	a	
sustainable	way.	The	vision	for	transit-oriented	development	(TOD)	in	Östergötland	
derives	from	a	regional	planning	level	and	in	order	to	implement	the	vision	in	municipal	
planning,	it	is	important	to	specify	how	both	the	municipality	and	the	region	can	benefit.	
An	approach	is	to	find	a	model	that	can	raise	the	regional	perspective	in	the	local	
planning	process.	The	purpose	of	this	study	is	to	develop	a	densification	model	that	
focuses	on	TOD	in	smaller	urban	areas.	A	densification	model	for	the	Stockholm	region	
has	previously	been	developed	in	conjunction	with	the	regional	development	plan,	and	
this	study	examines	whether	the	model	can	be	adapted	to	TOD	planning	in	smaller	
urban	areas.	The	densification	model	has	been	modified	methodically	with	the	help	of	
two	planners	in	Östergötland	as	well	as	a	literature	review	on	regional	development	and	
TOD.	The	custom	model	has	been	tested	in	two	separate	case	studies	and	the	results	
comprise	a	mapping	of	the	potential	for	densification	described	in	three	different	
densification	scenarios;	municipal	focus	areas	for	densification,	market	interesting	
development	areas	and	consensus	development.	This	model	enables	the	regional	vision	
for	TOD	to	be	implemented	into	the	municipal	planning	process	and	shows	not	only	how	
both	municipality	and	the	region	can	benefit	from	a	partnership,	but	also	the	critical	
problems	that	each	individual	municipality	must	overcome	in	order	to	continue	to	
develop	in	the	future.	
	
Key	words:	Urban	planning,	Transit	Oriented	Development,	TOD,	densification,	
densification	model,	polycentric	development,	analysis	model	
	
English	title:	Transit	Oriented	Development	–	A	densification	analysis	model	for	small	
urban	areas	in	Östergötland	
	 	



	 5	

Innehållsförteckning	

FÖRORD	 2	

SAMMANFATTNING	 3	

ABSTRACT	 4	

DEL	1.	INTRODUKTION	 7	
1.2	BAKGRUND:	DEN	ATTRAKTIVA	REGIONEN	 7	
1.3	SYFTE	 8	
1.4	FRÅGESTÄLLNING	 8	
1.5	AVGRÄNSNINGAR	 9	
1.6	DISPOSITION	 9	

DEL	2.	REGIONAL	UTVECKLING	 10	
2.1	FRÅN	EN	HOMOGEN	TILL	EN	HETEROGEN	ARBETSMARKNAD	 10	
2.2	FLERKÄRNIG	UTVECKLING	OCH	REGIONFÖRSTORING,	TVÅ	PERSPEKTIV	FÖR	TILLVÄXT	PÅ	
ARBETSMARKNADEN	 11	
2.3	EN	FUNKTIONELL	REGION	OCH	DESS	MINDRE	TÄTORTER	 12	
2.3.1	MINDRE	TÄTORTERS	ATTRAKTIONSKRAFT	 13	
2.4	STATIONSNÄRA	PLANERING	FÖR	EN	MER	HÅLLBAR	REGIONFÖRSTORING	 14	
2.4.1	MILJÖMÄSSIGA	FÖRDELAR	 17	
2.4.2	EKONOMISKA	FÖRDELAR	 17	
2.4.3	SOCIALA	FÖRDELAR	 17	
2.4.4	BEGRÄNSNINGAR	VID	STATIONSNÄRA	PLANERING	 18	

DEL	3.	METOD	 19	
3.1	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	 19	
3.2	FALLSTUDIER	 19	
3.2.1	DEN	URSPRUNGLIGA	METODEN	 20	
3.2.2	DEN	ANPASSADE	METODEN	 22	

DEL	4.	FALLSTUDIE	I:	SKÄNNINGE	 34	
4.1	INLEDNING	 34	
4.2	ANALYS	 34	
4.2.1	FÖRTÄTNINGSBEHOV	 35	
4.2.2	MARKNADSINTRESSANTA	FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN	 37	
4.2.3	FÖRTÄTNINGSUTRYMME	 39	
4.2.4	FÖRTÄTNINGSFRIHET	 41	
4.3	RESULTAT:	UTVECKLINGSSCENARION	FÖR	STATIONSNÄRA	PLANERING	 43	

DEL	5.	FALLSTUDIE	II:	VIKINGSTAD	 48	
5.1	INLEDNING	 48	
5.2	ANALYS	 48	
5.2.1	FÖRTÄTNINGSBEHOV	 49	
5.2.2	MARKNADSINTRESSANTA	FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN	 51	
5.2.3	FÖRTÄTNINGSUTRYMME	 53	
5.2.4	FÖRTÄTNINGSFRIHET	 55	
5.3	RESULTAT:	UTVECKLINGSSCENARION	FÖR	STATIONSNÄRA	PLANERING	 57	

DEL	6.	DISKUSSION	 62	



	 6	

6.1	DISKUSSION	I	FÖRHÅLLANDE	TILL	ANALYSEN	 62	
6.1.1	FÖRTÄTNINGSBEHOV	 62	
6.1.2	MARKNADSINTRESSANTA	FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN	 64	
6.1.4	FÖRTÄTNINGSUTRYMME	 67	
6.1.4	FÖRTÄTNINGSFRIHET	 68	
6.2	DISKUSSION	I	FÖRHÅLLANDE	TILL	RESULTATEN	 70	
6.3	FORTSATT	UTVECKLING	OCH	ANVÄNDNING	AV	MODELLEN	 72	

DEL	7.	SLUTSATSER	 74	

DEL	9.	REFERENSER	 76	

APPENDIX	1	 78	
1.	MULTIKRITERIEANALYS	 79	
2.	SCENARIOUPPBYGGNAD	 80	
2.1	FOKUSOMRÅDEN	FÖR	DEN	KOMMUNALA	PLANERINGEN	 80	
2.2	MARKNADSINTRESSANTA	OMRÅDEN	 81	
2.3	KONSENSUSUTVECKLING	 81	
	

	
	 	



	 7	

Del	1.	Introduktion	
Transportsektorn	i	Östergötland	står	för	nära	hälften	av	regionens	totala	
koldioxidutsläpp	enligt	regionförbundet	Östsam	(2014)	och	för	en	femtedel	av	den	
totala	energianvändningen.	För	att	få	bukt	på	samhällsutvecklingen	och	ställa	om	till	ett	
mer	hållbart	samhälle	är	ett	av	de	viktigaste	verktygen	att	utöka	gods-	och	
persontransporter	med	tåg	och	annan	kollektivtrafik.	Att	skapa	bättre	förutsättningar	
för	regionens	invånare	att	använda	kollektivtrafiken	på	sträckan	Motala-Mjölby-
Linköping	kan	öka	andelen	pendlare	och	minska	bilberoendet	samt	koldioxidutsläppen.	
För	att	öka	andelen	kollektivtrafikresenärer	på	sträckan	måste	pendeltåget	vara	ett	
konkurrenskraftigt	och	tillgängligt	alternativ	till	bilen,	vilket	sker	när	kollektivtrafik	nås	
inom	gångavstånd	med	täta	avgångar.	Idag	sker	bostadsutvecklingen	på	stationsorterna	
längs	järnvägen	till	stor	del	på	platser	utan	någon	direkt	koppling	till	stationerna	längs	
Östgötapendeln.	En	utveckling	som	stärker	koncentrationen	av	bostäder,	arbetsplatser	
och	övriga	målpunkter	i	direkt	anslutning	till	kollektivtrafiken	kan	stärka	stationernas	
roll	som	knutpunkt	och	transportnod.	En	ökad	funktionsblandning	kring	stationerna	
ökar	enligt	Schylberg	(2008)	dagbefolkningen	och	skapar	förutsättningar	för	ett	större	
serviceutbud	och	ett	mer	levande	och	tryggt	stationscentra.	I	de	mindre	orterna	utanför	
regioncentra	saknas,	enligt	regionförbundet	Östsam	(2014),	i	Östergötland	ofta	
incitament	för	marknadsstyrd	utveckling	och	att	attrahera	privata	investerare	är	en	
utmaning	när	politiska	visioner	ser	ett	behov	av	utveckling.	Några	av	de	mindre	
stationsorterna	i	Östergötland	har	under	lång	tid	utvecklats	bort	från	järnvägen	vilket	
resulterat	i	att	kopplingen	till	stationsområdet	ofta	är	svag.	Andra	orter	har	utvecklats	
på	båda	sidor	om	stationen	vilket	resulterat	i	att	järnvägen	utgör	en	barriär	för	orternas	
invånare.	Stationsorterna	är	alla	olika	med	egna	platsspecifika	förutsättningar	som	
måste	tas	hänsyn	till	i	planeringsprocessen.	Avsikten	med	stationsnära	planering	är	att	
stärka	stationsorternas	koppling	till	stationerna	för	att	öka	tillgängligheten	inom	
regionen	och	förverkliga	en	regionförstoring	med	hållbara	transportmedel.	

1.2 Bakgrund:	Den	attraktiva	regionen	
Projektet	Stationsnära	planering	–	en	förtätningsanalysmodell	för	mindre	tätorter	i	
Östergötland	är	ett	delprojekt	inom	ramen	för	Den	attraktiva	regionen	(DAR).	DAR	är	ett	
nationellt	utvecklingsprojekt	grundat	av	Trafikverket	med	siktet	inställt	på	att	belysa	
vad	en	attraktiv	region	är	och	hur	samhällsplaneringen	kan	bidra	till	att	skapa	en	
attraktiv	region.	Centralt	inom	projektet	är	att	öka	kunskapen	om	villkoren	för	regional	
utveckling	utanför	en	regions	regioncentra.	Arbetet	inom	DAR	ska	leda	till	en	förbättrad	
förståelse	för	hur	interaktionen	mellan	nationella,	regionala	och	kommunala	intressen	
kan	generera	förutsättningar	för	attraktiv	utveckling	på	mindre	orter	(DAR	2015).	Fokus	
ligger	på	samspelet	mellan	rumslig	utveckling,	infrastruktur	och	transportplanering.	Ett	
centralt	tema	i	projektet	är	att	utveckla	metoder	och	kunskap	kring	regional	
utvecklingsplanering	med	fokus	på	sektor-	och	nivåövergripande	samverkan.	Den	
attraktiva	regionen	innefattar	sex	stycken	pilotprojekt	på	olika	håll	i	Sverige	och	inom	
de	sex	medverkande	pilotregionerna	undersöks	hur	etablerade	eller	planerade	
transportsystem	kan	samverka	med	den	rumsliga	strukturen	för	att	gynna	den	regionala	
utvecklingen,	hur	människors	transportmönster	kan	bli	mer	miljövänliga	och	hur	det	
kan	stärka	den	sociala	hållbarheten	(Trafikverket	2015).	DAR	projektet	drivs	av	
Trafikverket,	Boverket,	SKL	och	de	sex	pilotregionerna	Region	Östergötland,	
Länsstyrelsen	i	Västmanlands	län,	Region	Skåne,	Region	Kronoberg,	Regionförbundet	i	
Kalmar	län,	Region	Gävleborg.	
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För	respektive	pilotregion	är	det	en	central	fråga	hur	projektet	kan	bidra	till	attraktiva	
orter	vilka	tillsammans	kan	stärka	regionens	arbetsmarknad	och	serviceunderlag	och	
därigenom	öka	möjligheterna	för	människor	och	företag.	Trafikverket	(2015)	har	listat	
de	mest	centrala	frågorna	som	projektet	hittills	har	identifierat	vilka	citeras	nedan:	
	

• Hur	ser	mindre	kommuners	och	orters	förutsättningar	ut	när	det	gäller	att	ta	del	av	
och	bidra	till	regional	utveckling?	

• Hur	påverkar	lokalisering	och	utveckling	av	kollektivtrafikens	bytespunkter,	
särskilt	tillgängligheten	till	dem,	den	lokala	utvecklingen	och	bidrar	det	till	den	
samlade	regionala	utvecklingen?	

• Hur	kan	ett	utvecklat	transportsystem	bidra,	inte	bara	till	arbetsresor	utan	också	
till	vardagslivets	övriga	resor,	och	på	så	sätt	bidra	till	en	välfungerande	
bostadsmarknad?	

• Vilka	samverkansmetoder	bidrar	till	gemensamt	agerande	för	regional	utveckling?	
(Trafikverket	2015)	

1.3	Syfte	
Syftet	med	detta	arbete	är	att	anpassa	en	metod	som	ursprungligen	är	framtagen	för	att	
bedöma	förtätningspotentialen	kring	spårbunden	kollektivtrafik	i	Stockholmsregionen	
och	pröva	den	anpassade	metoden	i	en	annorlunda	planeringssituation	i	två	mindre	
tätorter	längs	pendeltågssträckan	Motala-Mjölby-Linköping	i	Östergötland.	Intentionen	
är	att	ta	fram	en	modell	som	kan	användas	i	samarbetet	mellan	regionförbund	och	
kommuner	för	att	underlätta	ett	genomförande	av	stationsnära	planering	i	mindre	
tätorter.	Avsikten	är	att	modellen	ska	kunna	fungera	som	ett	underlag	i	den	lokala	
planeringen	på	stationsorterna	och	kartlägga	strategiskt	viktiga	utvecklingsområden	för	
stationsnära	planering.	Kartläggningen	illustrerar	inte	enbart	vart	utvecklingen	bör	
styras	utan	pekar	också	ut	de	områden	där	privata	aktörer	kan	gynnas	i	ett	offentligt	
privat	samarbete.	Avsikten	är	att	metoden	ska	bistå	den	offentliga	sektorn	i	diskussion	
och	förhandling	med	inblandade	aktörer,	för	att	stärka	kommunernas	
förhandlingsposition	med	privata	investerare.	Utgångspunkten	för	arbetet	är	att	en	orts	
utvecklingspotential	till	stor	del	påverkas	av	den	markanvändning	som	direkt	kan	
påverkas	av	fysisk	planering.	Med	stationsorternas	kollektivtrafiknod	som	utgångspunkt	
för	analysen	är	målet	att	kunna	visa	stationssamhällenas	utvecklingspotential	i	
stationsnära	lägen.		

1.4	Frågeställning	
I	det	här	examensarbetet	undersöker	jag	möjligheten	att	anpassa	en	förtätningsmodell	
utvecklad	för	stockholmsregionen	till	en	komplex	planeringssituation	i	mindre	tätorter.	
Min	huvudfråga	är	om	det	är	möjligt	att	anpassa	en	förtätningsmodell	till	att	kartlägga	
strategiska	utvecklingslägen	för	stationsnära	planering	i	mindre	tätorter.	
	
Jag	identifierade	fyra	viktiga	delfrågor	att	besvara	innan	anpassningsarbetet	av	
modellen	kunde	påbörjas.	

• Hur	implementeras	stationsnära	planering	och	vad	grundar	sig	konceptet	i?	
• Vilka	faktorer	har	betydelse	för	utveckling	av	stationsnäraprincipen	i	mindre	

tätorter?	
• Vilka	incitament	kan	få	marknadens	lokaliseringspreferenser	att	följa	

stationsnäraprincipen	i	mindre	tätorter?	
• Vilka	faktorer	kan	underlätta	eller	sätta	begränsningar	för	stationsnära	planering?	
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1.5	Avgränsningar	
Det	här	arbetet	är	kopplat	till	pilotregion	Östergötland	och	dess	arbete	med	att	utveckla	
en	mer	samspelt	region	med	flera	kärnor	som	kompletterar	varandra.	Arbetets	
geografiska	avgränsning	är	triangeln	Motala-Mjölby-Linköping	och	centralt	för	arbetet	
är	stationsorterna	längst	Östgötapendeln.	Fokus	för	arbetet	ligger	på	stationsnära	
planering	och	hur	en	tätare	bebyggelsestruktur	i	orternas	stationsnära	områden	kan	öka	
flerkärnigheten	i	regionen	och	därigenom	göra	region	Östergötland	mer	attraktiv.		
	
Begreppet	region	syftar	på	den	lokala	arbetsmarknaden.	Inom	denna	är	tillgängligheten	
till	arbetsplatser	så	pass	bra	att	människor	dagligen	kan	ta	sig	dit	samt	nå	dagligvaror	
och	offentligt	betald	service.	Begreppet	attraktiv	används	i	det	här	arbetet	som	något	
vilket	är	tilldragande	och	kan	locka	människor	och	företag.	Det	anspelar	även	på	att	
städer	och	regioner	i	modern	tid	konkurrerar	om	att	locka	till	sig	människor,	företag	och	
verksamheter.	Begreppet	kopplar	till	att	ekonomisk	tillväxt	baseras	på	utvecklingen	av	
tjänster	och	produkter	baserade	på	IT-teknik,	vilka	inte	är	kopplade	till	en	specifik	
geografisk	plats	utan	är	beroende	av	samarbete	mellan	specialiserad	arbetskraft.	Den	
arbetskraft	som	eftersträvas	inom	regionerna	är	således	ofta	unga,	kreativa	och	
välutbildade	personer	(Engström	2013).	

1.6	Disposition	
I	del	två	presenteras	en	litteraturstudie	kring	regional	utveckling.	Litteraturstudien	
behandlar	förändringar	på	arbetsmarknaden	och	hur	flerkärnighet	samt	
regionförstoring	kan	ses	som	två	perspektiv	för	tillväxt	på	arbetsmarknaden.	Den	
kopplar	sedan	samman	regionen	med	dess	mindre	tätorter	och	hur	stationsnära	
planering	blir	ett	naturligt	element	i	regionförstoringen.	
	
Därefter	presenteras	arbetets	metod	som	inleds	med	en	kort	presentation	av	
tillvägagångssättet	och	Spacescapes	ursprungliga	förtätningsmodell	som	arbetet	har	för	
avsikt	att	anpassa	till	mindre	tätorter.	I	metoden	beskrivs	sedan	den	anpassade	
modellen	och	anpassningsarbetets	i	fyra	olika	steg.	Den	anpassade	modellen	redogörs	
för	i	en	tabell	tillsammans	med	originalmodellen	där	varje	faktor	motiveras	i	en	
kommentar	och	återkopplas	till	litteraturstudien	i	del	två.	
	
Efter	metoden	presenteras	två	fallstudier	i	var	sin	del	där	den	anpassade	modellen	
prövas	i	två	mindre	tätorter.	Varje	steg	i	utförandet	av	modellen	och	resultaten	från	
fallstudierna	följs	upp	av	en	analys.	
	
Diskussionsavsnittet	fokuserar	på	modellen	och	för	en	diskussion	i	förhållande	till	
analysen	i	fallstudierna.	Inledningsvis	diskuteras	faktorerna	var	för	sig	för	öka	
förståelsen	om	hur	de	har	påverkat	resultatet.	Sedan	förs	en	diskussion	kring	resultaten	
och	hur	de	förhåller	sig	till	litteraturstudien	och	avslutningsvis	diskuteras	fortsatt	
utveckling	och	användning	av	modellen.	
	
Slutsatserna	går	längre	än	att	koncentrera	enbart	på	modellen	och	fokuserar	på	hur	den	
kan	användas	inom	planering	och	vilken	betydelse	den	kan	få.	Modellen	sätts	här	in	i	ett	
större	perspektiv	med	målet	att	öka	förståelsen	för	dess	användbarhet.	
	
Slutligen	illustreras	multikriterieanalysen	från	steg	3	och	scenariouppbyggnaden	i	steg	4	
i	appendix	ett	för	att	ge	en	mer	förklarande	bild	över	hur	de	stegen	gått	till.	
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Del	2.	Regional	utveckling	
I	del	två	ges	en	bakgrund	till	det	aktuella	arbetet.	Kapitlet	beskriver	tidigare	
vetenskapligt	arbete	om	regional	utveckling	och	vad	som	kännetecknar	funktionella	
arbetsmarknader.	Kapitlet	avser	reda	ut	begrepp	som	regionförstoring	och	dess	
innebörd	samt	vilka	historiska	förändringar	på	arbetsmarknaden	som	resulterat	i	färre	
men	större	lokala	arbetsmarknader.	Avslutningsvis	avser	kapitlet	att	koppla	ihop	
begreppet	regionförstoring	till	dagens	synsätt	på	en	funktionell	region	med	stationsnära	
planering	och	hur	det	kan	bidra	till	att	stärka	en	hållbar	funktionell	arbetsmarknad	och	
regionförstoring.	

2.1	Från	en	homogen	till	en	heterogen	arbetsmarknad	
De	historiska	flyttmönstren	på	arbetsmarknaden	då	människor	lämnade	jord-	och	
skogsbruket	för	industrin	och	sökte	sig	från	orter	och	regioner	med	arbetslöshet	till	
områden	med	hög	efterfrågan	på	arbetskraft,	har	enligt	Johansson	(2008),	i	modern	tid	
ändrat	karaktär.	Historiskt	sett	var	arbetskraften	förhållandevis	likartad	till	sin	karaktär	
och	det	breda	spektrum	som	finns	på	dagens	arbetsmarknad	existerade	inte.	Var	man	
rörlig	och	kunde	flytta	var	det	inte	svårt	att	få	arbete	och	sambandet	mellan	
konjunkturutvecklingen	och	flyttningar	var	starkt,	under	högkonjunktur	ökade	
flyttningarna	för	att	minska	i	dåliga	tider.	I	modern	tid	har	produktionsfaktorerna	i	
dagens	kunskapsbaserade	samhälle	enligt	Johansson	(2008)	blivit	mer	heterogena,	
varför	överföringen	av	arbetskraft	mellan	olika	verksamheter	och	regioner,	som	tidigare	
underlättats	av	de	homogena	produktionsfaktorerna,	har	bromsats	upp.	
Strukturomvandlingen	har	lett	till	en	ökad	regional	obalans	vilket	framkallat	olikheter	
mellan	regionerna	och	arbetskraften	har	blivit	alltmer	lokalt	bunden	som	ett	resultat	av	
rådande	ekonomiska	och	sociala	strukturer.	Denna	strukturomvandling	i	ekonomin	kan	
ses	som	orsak	till	urbaniseringen	och	de	större	städernas	expansion	(Johansson	2008).		
	
I	dagens	samhälle	har	flyttmönstret	ändrat	karaktär,	arbetsrelaterade	flyttningar	har	
enligt	Johansson	(2008)	fortfarande	ett	samband	med	sysselsättningsutvecklingen	i	
inflyttningsregionen,	medan	att	flytta	till	en	specifik	arbetsmarknad	har	fått	mindre	
betydelse.	Som	ett	resultat	av	detta	finns	det	inte	längre	ett	lika	tydligt	samband	mellan	
de	totala	bruttoflyttningarna	och	konjunkturutvecklingen,	flyttningarna	är	idag	mer	
studierelaterade	eller	platsrelaterade	där	människor	söker	sig	till	de	större	städerna.	
Utmärkande	för	det	post-industriella	samhällets	flyttningar	är	att	ungdomar	har	högre	
flyttbenägenhet	än	äldre	personer	vilket	negativt	har	påverkat	många	av	Sveriges	
kommuner	och	lokala	arbetsmarknader	eftersom	att	det	resulterat	i	en	
befolkningsutveckling	där	antalet	äldre	ökar	och	födelsetalen	minskar	(Johansson	
2008).	Förutsättningarna	för	att	utveckla	och	omvandla	den	lokala	arbetsmarknaden	
skiljer	sig	därför,	som	en	konsekvens	av	flyttningsmönstren,	starkt	mellan	kommunerna.	
De	lokala	arbetsmarknader	som	lyckas	locka	ungdomar	och	högutbildad	arbetskraft	har	
bättre	förutsättningar	att	hantera	den	ekonomiska	omvandlingens	krav	till	skillnad	från	
mindre	och	avskilda	arbetsmarknader	karaktäriserade	av	ett	ensidigt	näringsliv	och	
åldrande	befolkning	(Johansson	2008).	
	
Människor	flyttar	inte	för	att	hitta	nytt	arbete	i	samma	utsträckning	som	förr.	Istället	har	
arbetspendlingen	i	modern	tid	ersatt	arbetsflyttningarna	som	”smörjmedel”	på	den	
lokala	arbetsmarknaden,	vilket	resulterat	i	att	de	lokala	arbetsmarknaderna	blivit	färre	
men	ökat	i	storlek.	Regionförstoringen	har	lett	till	att	det	i	dagens	Sverige	finns	ett	åttital	
lokala	arbetsmarknader	till	skillnad	från	1970	då	det	fanns	187	stycken	(Johansson	
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2008).	Regionförstoringen	har	enligt	Engström	(2013)	demonstrerat	att	ju	mer	en	lokal	
arbetsmarknad	växer,	desto	hastigare	drar	den	kontinuerligt	till	sig	fler	människor	och	
ekonomisk	aktivitet.	Det	ömsesidiga	beroendet	mellan	tillväxten	av	arbetskraft	och	
arbetstillfällen	beskrivs	enligt	Pettersson	(2013)	som	att	en	befolkningsökning	
(arbetskraft)	innebär	ett	ökat	marknadsunderlag	(köpkraft).	Det	ökade	
marknadsunderlaget	gör	det	möjligt	för	nya	företag	att	etablera	sig	samtidigt	som	
existerande	företag	kan	växa	när	deras	produkter	kan	säljas	på	den	lokala	marknaden.	
Detta	resulterar	i	fler	arbetstillfällen	och	tätortens	ekonomi	görs	mera	varierad	och	ökar	
i	täthet.	Ny	arbetskraft	och	fler	människor	lockas	till	regionen	då	populationen	tilltalas	
av	ett	större	utbud	och	en	fortsatt	utveckling	stimuleras	i	ett	självförstärkande	
utvecklingsförlopp	(Pettersson	2013).	
	
Regionförstoring	kan	enligt	Johansson	(2008)	ha	en	positiv	effekt	på	den	”mismatch”	
som	existerar	på	dagens	arbetsmarknad.	Mismatchen	uppstår	när	utbudet	och	
efterfrågan	på	arbetskraft	inte	stämmer	överens	inom	eller	mellan	regioner.	När	inte	
heller	utbud	och	efterfrågan	på	bostäder	och	arbetskraft	stämmer	överens	med	
varandra	ökar	riskerna	för	regionala	bostads-	och	arbetsmarknadskriser,	ett	sådant	
scenario	kan	försvåra	utvecklingen	i	en	region.	Regionförstoring	och	god	tillgänglighet	
som	underlättar	arbetspendlingen	i	en	region	kan	enligt	Johansson	(2008)	dämpa	
mismatchen	eftersom	ökad	arbetspendling	sannolikt	underlättar	för	en	person	att	hitta	
arbete	inom	sin	domän	samtidigt	som	företagen	får	lättare	att	hitta	den	arbetskraft	de	
söker.	Resonemanget	stöds	även	av	Engström	(2013)	som	påpekar	att	en	diversifierad	
arbetsmarknad	där	möjligheten	att	hitta	rätt	jobb	även	blir	attraktivt	ur	ett	
familjeperspektiv	eftersom	båda	parter	i	ett	hushåll	med	två	förvärvsarbetande	ökar	
sina	chanser	att	hitta	rätt	på	arbetsmarknaden.	

2.2	Flerkärnig	utveckling	och	regionförstoring,	två	perspektiv	för	tillväxt	på	
arbetsmarknaden		
Flerkärnighet	på	nationell	eller	internationell	nivå	kännetecknas	enligt	ESPON	(2005)	av	
att	flera	städer	på	olika	nivåer	kompletterar	varandra	i	ett	urbant	system	snarare	än	att	
det	urbana	systemet	kännetecknas	av	en	stads	dominans.	I	detta	makroperspektiv	kan	
policys	om	flerkärnighet	främja	tillväxten	av	center	och	regioner	utanför	de	urbana	
systemens	kärna.	På	regional	och	lokal	nivå	uppnås	enligt	ESPON	(2005)	flerkärnighet	
när	två	eller	fler	städer	eller	orter	har	funktioner	som	kompletterar	varandra	eller	
samarbetar	med	målet	att	tillsammans	kunna	agera	som	en	större	stad.	Policys	för	
flerkärnighet	på	regional	och	lokal	nivå	underlättar	en	funktionell	fördelning	av	
arbetstillfällen	samt	de	olika	flöden	och	samarbeten	som	sker	mellan	närliggande	orter.	
En	flerkärnig	utveckling	på	regional	nivå	bidrar	även	till	en	mer	flerkärnig	struktur	på	
nationell	nivå	då	den	utjämnar	dominansen	av	det	nationella	centret.	Flerkärnighet	
handlar	om	att	stödja	de	olika	typer	av	urbana	nätverk	som	är	mest	förmånliga	ur	ett	
socialt	och	ekonomiskt	perspektiv	både	för	centrala	och	perifera	noder	i	ett	urbant	
system	(ESPON	2005).	
	
Flerkärnighet	stöds,	enligt	ESPON	(2005),	när	två	eller	fler	städer	funktionellt	
komplementerar	varandra.	Det	handlar	om	att	erbjuda	medborgare	och	företag	i	städers	
gemensamma	omland	tillgång	till	urbana	funktioner	som	normalt	endast	kan	erbjudas	
av	högre	rankade	städer.	Detta	möjliggörs	när	städer,	istället	för	att	konkurrera	med	
varandra	och	bygga	upp	likvärdiga	funktioner,	samarbetar	och	kompletterar	varandra	
med	existerande	tillgångar.	Flerkärnighet	handlar	även	om	hur	en	urban	region	
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funktionellt	och	ekonomiskt	kan	bli	mer	komplementär.	En	urban	region	kan	stärka	sin	
ekonomiska	prestation	genom	förbättrade	samarbeten	och	kommunikationer	mellan	
orter	inom	regionen.	Flerkärnighet	bidrar	således	till	mer	samordnade	spatiala	
utvecklingsstrategier	för	en	samling	städer	eller	orter	och	när	samarbetet	fungerar	
stärker	orterna	och	regionen	sin	position	mot	resten	av	världen	(ESPON	2005).	
	
Diskussionen	om	flerkärnighet	måste	dock	sättas	i	perspektiv	då	de	grundläggande	
elementen	som	möjliggör	flerkärnighet	skiljer	sig	åt	mellan	stadsregionerna	och	därmed	
också	stadsregionernas	förutsättningar	att	kunna	utveckla	flerkärniga	strukturer.	I	ett	
glesbefolkat	och	ytstort	Sverige	med	få	stora	städer	skiljer	sig	enligt	Johansson	(2008)	
förutsättningarna	åt	inom	landet	både	när	det	handlar	om	lokala	arbetsmarknader	och	
flerkärniga	boendestrukturer.	Regionförstoring	underlättar	flerkärnig	utveckling	men	
förutsättningarna	mellan	regioner	är	olika	och	beror	av	befolkningstäthet	och	
tillgänglighet,	främst	i	tätbefolkade	regioner	tycks	det	stimulerar	tillväxt	och	
sammanhållning	samt	hållbar	utveckling	i	en	region	(Johansson	2008).	Den	pågående	
regionförstoringen	vilken	berört	Sveriges	arbetsmarknader	ska	dock	enligt	Johansson	
(2008)	skiljas	från	flerkärnig	utveckling	eftersom	den	lika	väl	kan	existera	i	en	
monocentrisk	struktur.	Regionförstoringen	är	dock	ofta	associerad	med	flerkärniga	
boendestrukturer	som	i	sig	kan	fungera	som	en	första	början	till	en	flerkärnig	struktur	
inom	en	monocentrisk	struktur.	Regionförstoringen	är	inte	enligt	Engström	(2013)	en	
radiellt	växande	yta	ut	från	regioncentret	utan	det	handlar	om	enskilda	orter	med	god	
transportinfrastruktur	som	inom	den	lokala	arbetsmarknaden	växer	på	grund	av	sin	
goda	tillgänglighet.	Regionförstoringen	ökar	således	människors	räckvidd	till	specifika	
platser	inom	en	region	och	den	lokala	arbetsmarknaden	växer	därför	utifrån	ett	
punktmässigt	mönster	och	skapar	en	flerkärnig	boendestruktur.	
	
Johansson	(2008)	menar	att	en	flerkärnig	utveckling	och	regionförstoring	båda	har	
ändamålet	att	minska	de	matchningsproblem	som	finns	på	arbetsmarknaden	och	i	
ekonomin	samt	effektivisera	utnyttjandet	av	existerande	produktionsresurser	och	
således	positivt	påverka	den	ekonomiska	tillväxten.	Detta	följer	av	att	flerkärnig	
utveckling	drar	nytta	av	komplementariteten	i	den	flerkärniga	strukturen	vilket	minskar	
matchningsproblemen	och	transaktionskostnaderna	samt	ökar	tillgängligheten	och	
främjar	tillväxt	och	hållbar	utveckling.	I	de	Svenska	storstadsregionerna	finns	det	ett	
samband	mellan	regionförstoringen	och	en	tilltagande	flerkärnig	utveckling	även	om	det	
föreligger	skillnader	mellan	regionerna	(Johansson	2008).	

2.3	En	funktionell	region	och	dess	mindre	tätorter	
Till	skillnad	från	Johansson	definierar	Pettersson	(2013)	en	funktionell	region	utifrån	
det	geografiska	arbetsmarknadsperspektivet.	Ett	område	där	arbetsmarknad	och	
bostadsmarknad	samt	handelsmarknad	och	mötesplatser	är	gemensamt	och	där	
utbytena	kan	studeras	efter	exempelvis	pendling	och	handelsmönster	är	således	en	
definition	av	en	funktionell	region.	Det	mest	förekommande	förhållandet	mellan	städer	
och	tätorter	av	varierande	storlek	i	Sverige	är	enligt	Pettersson	(2013)	att	den	större	
stadens	stadskärna	innehåller	höga	koncentrationer	av	arbetsplatser,	särskilt	
kontorsarbeten,	service	och	handel.	Stadskärnan	rymmer	också	universitet	och	
högskolor	samt	gymnasieskolor.	I	utkanten	av	stadsregionerna	förekommer	oftast	
tillverkningsindustrier	och	företag	som	kräver	betydande	volymer	eller	ytor	och	kräver	
transport,	vilket	visar	sig	i	det	faktum	att	mindre	samt	medelstora	kommuner	och	
tätorter	har	en	större	andel	arbetskraft	inom	tillverkningsindustrin	jämfört	med	
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storstadsregionerna.	En	fortsättning	på	detta	resonemang	är	att	i	en	funktionell	region	
hittar	man	bostadsområden	med	större	rekreationsområden	kopplat	till	bostaden	i	de	
mindre	tätorterna,	men	också	de	flesta	arbetstillfällena	inom	tillverkningsindustrin.	
Flerfamiljshus	med	mindre	bostäder	är	normalt	lokaliserade	centralt	i	stadskärnorna	
och	ju	längre	ut	från	stadskärnan	man	kommer	ökar	koncentrationen	av	större	bostäder	
i	from	av	villor	och	radhus	(Pettersson	2013).	För	att	koppla	tillbaka	till	
regionförstoringen	och	dess	självförstärkande	utvecklingsförlopp	som	bygger	på	att	
arbetstillfällen	skapas	i	de	geografiska	lägen	som	attraherar	människor	kan	det	ur	ett	
ekonomiskt	perspektiv	tolkas	som	att	de	städer	vilka	attraherar	en	stor	population	har	
betydelse	för	lokal	och	regional	utveckling.	Kopplingar	mellan	städer	och	tätorter	i	
varierande	storlek	och	diversifierade	egenskaper	är	enligt	Pettersson	(2013)	en	
grundsten	för	ekonomin	i	ett	geografiskt	område	och	skapar	tillsammans	en	funktionell	
region.	Det	som	kopplar	samman	olika	platser	i	en	region	är	transportinfrastrukturen	
och	den	har	således	en	exceptionellt	viktig	roll	i	platsers	olika	utbyten	med	varandra.	
Arbetspendling	mellan	orter	är	ett	typexempel	på	platsers	utbyten	mellan	varandra	och	
därför	blir	även	en	orts	attraktivitet	beroende	av	dess	grannar	i	omlandet.	I	vissa	fall	när	
olika	funktionella	regioner	växt	samman,	eller	städer	brett	ut	sig,	kan	större	system	av	
städer	och	tätorter	av	diversifierad	storlek	skapa	flerkärniga	regioner.	Dock	återfinns	
detta	främst	i	Sveriges	storstadsregioner	(Pettersson	2013).		

2.3.1	Mindre	tätorters	attraktionskraft	
Beroendet	av	omlandet	för	att	stärka	den	egna	tätortens	attraktivitet	skiljer	sig	åt	
mellan	de	större	och	mindre	tätorterna	inom	en	funktionell	region.	På	de	mindre	
tätorterna	där	utbudet	av	varor	och	tjänster	inte	är	omfattande	ökar	betydelsen	av	den	
funktionella	regionen	och	tätortens	roll	i	regionen	som	helhet	(Pettersson	2013).	Varje	
tätort	har	i	uppgift	att	förse	sitt	närområde	med	varor	och	tjänster,	dock	existerar	
olikheter	mellan	marknadsområdena	för	olika	varor	och	tjänster.	Beroende	av	den	vara	
eller	tjänst	en	konsument	söker	skiljer	sig	benägenheten	åt	att	göra	sig	besväret	i	form	
av	restid	för	olika	produkter	(Pettersson	2013).	Möjligheten	för	den	mindre	tätorten	att	
öka	sin	attraktionsförmåga	är	därmed	kopplat	till	hur	väl	den	kan	tillgodose	sina	
invånare	med	vissa	fundamentala	behov.	Den	mindre	tätortens	attraktionsförmåga	
bygger	enligt	Pettersson	(2013)	på	fem	viktiga	faktorer.	
	
Tillgänglighet	till	arbetsplatser,	vilket	är	centralt	för	tillväxtkrafterna.	Mindre	tätorter	är	
i	större	utsträckning	än	större	orter	beroende	av	goda	villkor	för	resande	och	
transporter,	speciellt	inom	arbetsmarknaden	och	arbetspendling.	Dagens	
arbetsmarknad	styrs	fortfarande	av	jobb	som	kräver	närvaro	på	arbetsplatsen,	även	om	
distansarbete	är	mer	vanligt	förekommande	än	tidigare,	vilket	innebär	pendling	mellan	
arbete	och	bostäder.	Transportinfrastrukturen	sätter	därför	villkoren	för	en	tätorts	
tillgänglighet	där	både	privat	och	offentlig	trafik	sker	på	vägar,	järnvägar,	flyg	och	
båttrafik.	Pettersson	(2013)	tar	även	upp	att	den	lokala	kollektivtrafiken	är	ofta	
begränsad	i	mindre	tätorter,	eftersom	den	kräver	stordriftsfördelar	när	det	gäller	att	
etablera	goda	ekonomiska	villkor	vilket	ofta	lyser	med	sin	frånvaro	på	mindre	orter	med	
få	invånare.	Kollektivtrafik	finns	däremot	inte	sällan	mellan	tätorter	vilket	underlättar	
för	studie-	och	arbetspendling	till	större	orter	för	invånare	i	mindre	tätorter.	
	
Utbud	av	grundläggande	handel	och	service	är	en	förutsättning	för	att	människor	ska	
välja	att	bosätta	sig	på	en	ort.	En	mindre	ort	förväntas	idag	enligt	Pettersson	(2013)	
kunna	erbjuda	grundläggande	närservice	i	form	av	dagligvaror,	enklare	restauranger,	
barnomsorg,	skola	och	äldreomsorg.	Dessa	verksamheter	är	kopplade	till	möjligheten	
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att	bo	och	åldras	på	en	plats,	vilket	kan	vara	avgörande	för	ett	hushåll	med	hänseende	
till	om	man	ska	flytta	till	eller	från	ett	samhälle.	Den	ökade	e-handeln	har	förändrat	
detaljhandeln	och	minimerat	betydelsen	av	geografiskt	platsbundna	förhållanden.	På	en	
mindre	ort	är	marknader	och	verksamheter	som	skapar	mötesplatser	dock	viktiga	för	
platsens	attraktionsförmåga.	Utbudet	på	den	mindre	orten	måste	enligt	Pettersson	
(2013)	kunna	möta	människors	typiska	förväntningar	om	vad	som	bör	erbjudas	på	en	
mindre	ort.	
	
Tillgänglighet	till	specialiserad	service	på	både	den	offentliga	och	privata	marknaden.	
Pettersson	(2013)	menar	att	mindre	tätorter	inte	förväntas	ha	specialiserad	service	och	
därför	blir	tillgängligheten	till	större	marknader	där	sådan	service	förekommer	
väsentlig.	Exempel	på	specialiserad	service	är	specialområden	inom	sjukvården,	
företagstjänster	som	juridisk	och	ekonomisk	rådgivning	och	kulturell	samt	
nöjesrelaterad	service	som	teater,	biografer,	museer	och	karakteristiska	restauranger.	
	
Ömsesidiga	utbyten	med	andra	tätorter	och	omgivande	landsbygd	är	en	faktor	som	kan	ha	
stor	inverkan	på	en	tätorts	attraktivitet	då	orter	med	olika	specialisering	kan	
komplettera	varandra	och	på	så	sätt	kompensera	för	frånvaron	av	en	större	stad	
(Pettersson	2013).	Det	krävs	att	tillgängligheten	räknat	i	rese-	och	transporttid	är	god	
mellan	orterna	för	att	få	det	att	fungera.	Utbytet	med	landsbygden	i	de	mindre	orternas	
omland	nämner	Pettersson	(2013)	som	en	viktig	faktor	då	landsbygdsbefolkningen	kan	
stå	för	upp	till	30	%	av	marknadsunderlaget	för	de	varor	och	tjänster	som	erbjuds	i	de	
mindre	tätorterna.	
	
Attraktivitetsskapande	förutsättningar	som	är	geografiskt	bundna	till	platser	är	
förutsättningar	som	enligt	Pettersson	(2013)	kan	vara	betydande	för	mindre	tätorters	
utveckling.	När	tätorter	besitter	naturgivna	förutsättningar	vilka	är	nästintill	omöjliga	
att	återskapa	på	andra	platser	kan	det	öka	ortens	attraktivitet.	Exempelvis	kan	en	plats	
ha	goda	förutsättningar	för	skid-	och	snowboardåkning,	sol	och	bad	eller	förhållanden	
som	matchar	viss	typ	av	rekreation	eller	fritidsintressen.	Kulturverksamheter	och	
historiska	platser,	vilket	lockar	turistnäring	är	också	typexempel	på	
attraktivitetsskapande	förutsättningar	(Pettersson	2013).	

2.4	Stationsnära	planering	för	en	mer	hållbar	regionförstoring	
Regionförstoringens	självförstärkande	utvecklingsförlopp	stärker	tillväxten	inom	en	
region	samtidig	som	den	växande	arbetsmarknaden	medför	ett	ökat	transportbehov	och	
krav	på	god	tillgänglighet	vilket	lämnar	utmaningar	att	lösa	både	ur	ett	ekonomiskt,	
ekologiskt	och	socialt	hållbarhetsperspektiv.	För	att	främja	en	hållbar	regionförstoring	
måste	det	läggas	kraft	på	att	minska	andelen	gods-	och	persontransporter	som	sker	med	
resurskrävande	transportmedel	där	koldioxidutsläppen	är	höga.	Varje	sådan	transport	
som	kan	överföras	till	tåg	och	annan	kollektivtrafik	är	ett	steg	närmare	en	mer	
ekologiskt	hållbar	regionförstoring.	Danska	studier	har	visat	att	stationsnära	planering	
är	en	effektiv	planeringsmetod	när	det	kommer	till	att	överföra	transporter	från	bil	till	
spårbunden	kollektivtrafik	(Hartoft-Nielsen	2002).	En	effektiv	markanvändning	i	
stationsnära	områden	är	även	essentiellt	för	att	kunna	realisera	regionförstoring	med	
kollektivtrafiken	som	stomme	(Schylberg	2008;	Hartoft-Nielsen	2002;	Regionförbundet	
Östsam	2014;	Länsstyrelsen	i	Skåne	län	2010).		
	



	 15	

För	att	skapa	en	bild	av	hur	regionförstoring	och	stationsnäraprincipen	är	
sammankopplade	blir	det	viktigt	att	koppla	tillbaka	till	Engströms	(2013)	argument	om	
att	inte	se	regionförstoringen	som	en	radiellt	växande	yta	utifrån	regioncentra.	
Regionförstoringen	beror	av	transportinfrastrukturen	och	sker	punkmässigt	till	de	
orterna	i	en	region	med	bäst	tillgänglighet.	Dessa	orter	har	i	sin	tur	egna	
arbetsmarknader	och	ju	längre	ut	från	regioncentret	de	ligger	desto	mindre	blir	
omlandet	för	dess	arbetsmarknad.	På	dessa	mindre	orter	kommer	således	
stationsnäraprincipen	in	som	ett	naturligt	element	i	regionförstoringen.	För	att	orten	
ska	bli	en	integrerad	del	av	den	lokala	arbetsmarknaden	måste	arbetsplatserna	på	orten	
vara	tillgängliga	inom	ett	rimligt	tidsavstånd	från	övriga	regionen	och	motsatt	krävs	det	
att	den	lokala	arbetsmarknaden	är	tillgänglig	inom	ett	rimligt	tidsavstånd	för	ortens	
invånare.	
	
Stationsnäraprincipen	grundar	sig	på	att	restiderna	inom	en	region	förkortas	och	att	
kollektivtrafikens	konkurrenskraft	gentemot	bilen	förbättras	om	byggandet	av	bostäder	
och	arbetsplatser	sker	i	stationsnära	lägen	vilket	gör	att	fler	människor	ges	möjligheten	
att	utnyttja	en	större	lokal	arbetsmarknad.	Med	andra	ord	innebär	
stationsnäraprincipen	att	bebyggelse	lokaliseras	kring	en	tätorts	station	för	att	
förutsättningarna	att	pendla	ska	bli	optimala	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län	2010).	
Stationsnära	arbetsplatser	definieras	ofta	ligga	inom	600	meters	gångavstånd	till	
spårbunden	kollektivtrafik	medan	stationsnära	bostäder	definieras	utifrån	ett	gång-	och	
cykelavstånd	på	1-2	km	från	samma	plats	(Regionförbundet	Östsam	2014;	Länsstyrelsen	
i	Skåne	län	2010).	Definitionen	bygger	på	rapporten	Stationsnærhedspolitikken	i	
hovedstadsområdet	–	baggrund	og	effekter	där	man	funnit	att	chansen	är	som	störst	att	
man	väljer	bort	bilen	till	fördel	för	kollektivtrafik,	även	om	det	finns	en	god	tillgänglighet	
med	bil,	om	bostad	och	arbetsplats	ligger	inom	600	meters	gångavstånd	från	en	
spårbunden	kollektivtrafikstation	(Hartoft-Nielsen	2002).	Studien	visar	att	stationsnära	
arbetsplatslokalisering	kan	minska	den	dagliga	bilanvändningen	med	10	km	per	
anställd.	Effekterna	av	stationsnära	boende	är	inte	lika	tydliga	som	de	av	stationsnära	
arbetsplatslokalisering	men	enligt	Hartoft-Nielsen	(2002)	så	sparas	approximativt	5	km	
daglig	bilkörning	i	de	fall	där	bostadsbebyggelse	ligger	i	ett	stationsnära	läge	jämfört	
med	motsatsen.	Ytterligare	undersökningar	från	studien	visar	att	bilkörning	per	
invånare	i	centralt	nybyggda	bostadsområden	ökar	från	ca	7	km	per	dag	med	en	faktor	
kring	3-3,5	till	25	km	per	dag	för	nybyggda	bostadsområden	lokaliserade	ca	25-30	km	
från	ortens	centrala	delar	(Hartoft-Nielsen	2002).	Cervero	et	al.	(2002)	illustrerar	ett	
liknande	mönster	i	USA	och	Kanada	där	antalet	tågresor	som	görs	av	boende	sjunker	ju	
mer	avståndet	till	en	spårbunden	kollektivtrafikstation	ökar.	I	Planindikatorer	för	
effektiv	mark-användning	i	stationsnära	områden	uppmärksammar	Schylberg	(2008)	att	
effektiv	markanvändning	går	ut	på	att	aktiviteter	samlas	inom	gångavstånd	till	
stationen,	parallellt	med	att	stationens	tillgänglighet	som	lokal	målpunkt	förbättras	och	
stationsområdet	integreras	med	ortens	resterande	stadsdelar.	Det	är	enligt	Schylberg	
(2008)	möjligt	att	kollektivtrafikanvändningen	fördubblas	om	arbetsplatser	och	
bostäder	ligger	inom	600	meter	respektive	1000	meters	gångavstånd	till	en	station.	
Schylberg	(2008)	konstaterar	även	att	flera	studier	visar	på	att	socioekonomiska	
faktorer	kan	ha	en	minst	lika	stor	inverkan	på	en	individs	val	av	transportmedel	som	
markanvändningsfunktioner.	Det	är	framförallt	ett	hushålls	samlade	inkomst,	tillgång	
till	bil,	yrke,	kön	ålder	och	storleken	på	hushållet	som	tydligt	kan	kopplas	till	det	
individuella	valet	av	transportmedel	(Schylberg	2008).	Det	är	viktigt	att	uppmärksamma	
det	faktum	att	socioekonomiska	faktorer	har	betydelse	för	valet	av	transportmedel,	det	
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är	dock	markanvändningen	som	direkt	kan	påverkas	genom	fysisk	planering	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län	2010).	

	

Figur	1	-	Stationsnära	planering	(Regionförbundet	Östsam	2014).	

Schylberg	(2008)	urskiljer	i	sitt	arbete	sex	stycken	formfaktorer	vilka	har	stor	betydelse	
för	individers	val	av	transportmedel	och	hur	ett	stationsområde	kan	stärka	sin	position	i	
samhället	som	en	tillgänglig	och	integrerad	målpunkt.	Nedan	citeras	hennes	sex	
punkter.	

Resandeunderlag	och	urban	densitet	

• Boende	inom	1000	m	från	stationen	
• Arbetsplatser	inom	600	m	från	stationen	

Tillgänglighet	till	målpunkter	

• Målpunkter	inom	600	m	från	stationen	
• Medelavstånd	till	viktiga	målpunkter	

Koppling	till	stadskärnan/centrum	

• Faktiskt	och	upplevt	avstånd	till	centrum	

Funktionsstruktur	i	närområdet	

• Fördelning	mellan	arbetsplatser,	bostäder	och	service	i	det	stationsnära	området	
• Förekomst	av,	eller	förutsättningar	för	att	skapa,	direkta	och	lättorienterade	stråk	

Tillgänglighet	i	gång-	och	cykelvägnätet	

• Gång-	och	cykelnätets	relativa	effektivitet	
• Det	formella	gångvägnätets	relativa	effektivitet	jämfört	med	det	informella	

Stationens	integrerade	läge	i	staden	

• Stationens	integration	i	förhållande	till	viktiga	stråk	för	fotgängare	och	cyklister	
(Schylberg	2008,	s.	VII)	

Inom	600	meters	gångavstånd	från	
stationen	lokaliseras	arbetsplatser.	
	
Inom	ett	gångavstånd	av	1000	meter	
från	stationen	lokaliseras	
bostadsbebyggelse.	
	
Kommersiell-	och	offentlig	service	
bör	lokaliseras	närmast	stationen.	
Anledningen	är	att	stärka	stationens	roll	
som	knutpunkt	vilket	kan	underlätta	
vardagslivsmönstret	för	de	som	utnyttjar	
kollektivtrafiken.	
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2.4.1	Miljömässiga	fördelar	
Stationsnära	planering	för	med	sig	flertalet	miljömässiga,	sociala	och	ekonomiska	
fördelar	vilka	gynnar	samhällets	olika	delar.	Som	nämndes	i	föregående	stycke	har	
Hartoft-Nielsens	(2002)	studie	visat	att	stationsnära	arbetsplatser	kan	minska	
bilåkandet	med	10	km	per	anställd	varje	dag.	Det	minskade	bilåkandet	bidrar	i	sin	tur	
till	bättre	luftkvalitet	och	mindre	trängsel	i	trafiken	(Cervero	et	al.	2002).	Ytterligare	
miljömässiga	fördelar	kan	uppnås	då	förtätning	i	stationsnära	lägen	minskar	
exploatering	av	gröna	kilar	och	rekreationsvärdefull	mark	vilka	bidrar	till	reglering	av	
vatten,	klimatstabilisering,	pollinering	och	bevarandet	av	den	biologiska	mångfalden	
(Regionförbundet	Östsam	2014,	Hartoft-Nielsen	2002).	Stationsnära	planering	ökar	
även	reseunderlaget	för	kollektivtrafiken,	vilket	i	sin	tur	ger	möjlighet	till	tätare	
avgångar	och	ytterliga	investeringar	som	kan	öka	kollektivtrafiken.	Ett	minskat	
vardagslivsresande	för	regionens	invånare	kan	realiseras	då	service	mer	frekvent	
lokaliseras	till	stationens	närområde	vilket	minskar	det	generella	
transportenergibehovet	i	regionen	(Regionförbundet	Östsam	2014).	

2.4.2	Ekonomiska	fördelar	
Stationsnära	planering	kan	medverka	till	att	realisera	regionförstoring	med	kollektiva	
färdmedel.	Regionförstoring	har	positiv	effekt	på	den	ekonomiska	tillväxten	i	en	region	
då	den	utvidgar	den	lokala	arbetsmarknaden	vilket	ökar	valfriheten	för	regionens	
invånare	i	form	av	boende,	arbete,	service	och	fritid	parallellt	med	att	företag	och	
verksamheter	ges	ett	större	upptagningsområde	av	arbetskraft	(Engström	2013).	
Stationsnära	planering	tar	enligt	Newman	(2009)	även	vara	på	mark	med	god	
avkastning	då	värdefull	jordbruksmark	och	skogsmark	kan	sparas	när	bebyggelsen	
koncentreras	kring	stationen.	Täta	städer	och	tätorter	där	persontransporter	sker	med	
spårbunden	kollektivtrafik	tar	enligt	Newman	(2009)	upp	ca	20	gånger	mindre	plats	än	
bilberoende	städer	och	orter.	Att	planera	stationsnära	efter	spårbunden	kollektivtrafik	
skapar	också	säkra	investeringar	på	en	ort	då	spårbundna	linjedragningar	inte	kan	
ändras	eller	tas	bort	på	samma	sätt	som	busstrafik	(Newman	2009).	Fastighetspriser	
tenderar	att	öka	i	stationsnära	lägen	enligt	Cervero	et	al.	(2002),	dock	med	en	viss	
variation,	den	största	och	tydligaste	ökningen	har	benägenhet	att	ske	på	kommersiella-	
och	flerfamiljsfastigheter.	Ökningen	grundar	sig	i	att	fördelarna	med	förbättrad	
tillgänglighet	och	kortare	restid	som	stationsnära	planering	leder	till	kapitaliseras	i	
markvärdet	(Cervero	et	al.	2002;	Cervero	et	al.	2004).	Stationsnära	planering	gynnar	
även	välståndet	hos	den	regionala	befolkningen	då	välutbyggd	kollektivtrafik	enligt	
Newman	(2009)	tillåter	människor	att	söka	sig	till	perifera	orter	inom	regionen	där	
fastighetspriserna	generellt	är	lägre	utan	att	behöva	öka	sina	transportkostnader.	
Framförallt	spenderar	regioner	med	välutbyggd	kollektivtrafik	mindre	på	transporter	
än	bilberoende	regioner,	vilket	reducerar	bilanvändningens	externa	kostnader	som	t.ex.	
olyckor,	föroreningar	och	buller	(Newman	2009).	

2.4.3	Sociala	fördelar	
En	ökad	koncentration	av	bostäder	och	verksamheter	i	stationsnära	lägen	expanderar	
serviceunderlaget	då	fler	vistas	kring	stationen.	Att	planera	stationsnära	kan	således	
skapa	en	ökad	flexibilitet	och	tillgänglighet	till	väsentliga	stadsfunktioner	och	
därigenom	skapas	en	tydlig	plats	där	individer	och	varor	reducerar	ansträngningarna	
att	nå	sina	målpunkter	(Regionförbundet	Östsam	2014;	Hartoft-Nielsen	2002).	
Stationsnäraprincipen	gör	mindre	orter	i	en	region	mer	motståndskraftiga	vilket	gör	att	
komplementariteten	mellan	regionens	orter	ökar,	detta	kan	bidra	till	en	mer	flerkärnig	
struktur	som	enklare	kan	avlasta	regioncentra.	Den	regionala	integrationen	gynnas	när	
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tillgängligheten	till	fler	regionala	målpunkter	kan	nås	inom	en	timme	med	kollektivtrafik	
för	fler	av	regionens	invånare	(Regionförbundet	Östsam	2014;	Hartoft-Nielsen	2002).	
En	koncentration	av	bostäder,	arbetsplatser	och	besöksintensiva	målpunkter	i	
stationsnära	läge	ökar	kollektivtrafikens	resandeunderlag	enligt	Schylberg	(2008)	och	
skapar	således	premisser	för	ett	ökat	utbud	av	service	och	verksamheter	vilket	drar	till	
sig	rörelser	av	människor	som	i	sin	tur	skapar	trygghet	och	en	tilltalande	miljö.	En	
stationsnära	koncentration	av	service	och	arbetsplatser	skapar	dessutom	gynnsammare	
förutsättningar	för	de	som	inte	kan	eller	vill	ha	bil	och	stärker	således	jämlikheten	i	
samhället	(Regionförbundet	Östsam	2014).	En	miljö	med	stark	koncentration	av	olika	
samhällsfunktioner	kring	stationen	skapar	även	mötesplatser,	inte	enbart	i	stationsläget	
utan	även	vid	de	rekreationsytor	som	enligt	Newman	(2009)	och	Hartoft-Nielsen	(2002)	
kan	sparas	och	utnyttjas	genom	en	tätare	stadsstruktur.	

2.4.4	Begränsningar	vid	stationsnära	planering	
Det	finns	faktorer	som	sätter	begränsningar	för	stationsnära	bebyggelse,	dessa	faktorer	
varken	utesluter	eller	omöjliggör	exploatering	i	stationsnära	lägen,	men	de	kan	få	mer	
eller	mindre	inflytande	på	utformningen	av	den	stationsnära	bebyggelsen.	
	
Regionförbundet	Östsam	(2014)	har	identifierat	att	markrelaterade	faktorer	som	
riksintressen	med	bevarandekaraktär	för	naturvård,	kulturmiljövård,	friluftsliv	och	
turism	ofta	kräver	att	hänsyn	tas	till	specifika	värden	som	vid	utbyggnad	bör	förstärkas	
ytterligare.	På	mindre	orter	är	det	inte	heller	sällan	att	jordbruksmark	ligger	tätt	inpå	
stationen	och	parallellt	med	klimatförändringar	blir	jordbruk-	och	åkermark	allt	
viktigare.	I	de	fall	där	jordbruksmark	letar	sig	tätt	inpå	ett	stationsområde	skapas	en	
ekologisk	hållbarhetskonflikt,	då	det	tidvis	kan	anses	mer	långsiktigt	hållbart	att	ta	
stationsnära	åkermark	i	anspråk	för	att	realisera	en	tät	och	stationsnära	
bebyggelsestruktur,	än	att	ha	en	spridd	bebyggelsestruktur	som	skapar	bilberoende.	En	
exploatering	kring	stationen	kan	även	försvåras	av	stora	höjdskillnader	eller	instabil	
mark	vilket	i	sin	tur	ökar	exploateringskostnaderna	(Regionförbundet	Östsam	2014).	
	
Stationsnära	planering	kräver	också	att	man	löser	flertalet	tekniska	faktorer	kopplade	
till	stationsområdet.	Buller	och	vibrationer	från	passerande	tåg	har	en	negativ	inverkan	
på	individers	hälsa	och	livskvalitet,	det	krävs	således	ett	beaktande	av	
bullerreducerande	åtgärder	i	stationsnära	områden	(Boverket	2007).	Installationer	som	
bullerskärmar	och	respekt	för	gällande	skyddsavstånd	till	järnväg	samt	en	smart	
bebyggelseutformning	sätter	begränsningar	för	vad	som	är	möjligt	i	ett	stationsnära	
läge.	Skyddsavståndet	till	järnväg	är	enligt	Länsstyrelsen	i	Skåne	län	(2007)	och	
Trafikverket	(2016)	minimum	30	meter	och	är	viktigt	för	att	skydda	människor,	det	
representerar	inte	enbart	ett	skydd	mot	buller,	utan	även	en	riskzon	för	urspårningar,	
transporter	av	farligt	gods	och	kollisioner.	I	många	fall	utgör	järnvägen	en	stor	barriär	
vilket	sätter	krav	på	säkra	och	smarta	trafiklösningar	för	passager	över	spårområdet,	
detta	gäller	för	fordonstrafik	såväl	som	för	gång-	och	cykeltrafikanter	(Regionförbundet	
Östsam	2014).	Historiskt	sett	har	industrin	varit	kopplad	till	järnvägen	och	ligger	än	
idag	inom	många	stationsnära	områden	i	Sveriges	tätorter,	ett	resultat	av	föregående	är	
att	det	idag	finns	stora	områden	förorenad	mark	nära	stationer	som	måste	saneras	
innan	ny	stationsnära	bebyggelse	kan	ta	form.	I	de	tätorter	där	industrin	än	idag	ligger	
tätt	på	stationsområdena	måste	även	hänsyn	tas	till	miljöfarliga	verksamheter	vilka	
kräver	ett	skyddsavstånd	(Regionförbundet	Östsam	2014).	Att	industrin	ligger	
stationsnära	är	positivt	ur	ett	stationsnära	arbetsplatsperspektiv	men	skyddsavståndet	
komplicerar	en	framtida	funktionsblandning.	
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Administrativa	faktorer	påverkar	också	stationsnära	planering,	speciellt	eftersom	
planeringsprocessen	involverar	flertalet	aktörer	med	varierande	intressen	vilket	
tenderar	att	komplicera	och	förlänga	processen.	I	processen	för	stationsnära	planering	
deltar	enligt	Regionförbundet	Östsam	(2014)	b.la.	kommunen,	länsstyrelsen,	
regionförbund,	trafikverket,	representanter	för	kollektivtrafiken,	byggherrar,	
markägare,	fastighetsägare,	näringsidkare,	finansiärer	och	medborgare	där	alla	kan	
sätta	begränsningar.	Marksituationen	på	mindre	tätorter	kan	begränsa	möjligheterna	till	
stationsnära	planering	då	privata	aktörers	höga	avkastningskrav	utanför	större	städer	
sätter	begränsningar	för	uppförandet	av	t.ex.	hyresrätter.	Föregående	faktum	
komplicerar	implementeringen	av	blandad	bostadsutveckling	på	stationsorter	och	för	
att	finna	en	hållbar	lösning	krävs	en	bra	dialog	mellan	samhällsplanering	och	marknad.	I	
de	fall	kommunen	äger	mark	i	stationsnära	lägen	kan	det	underlätta	utvecklingen	
eftersom	den	inte	blir	beroende	av	initiativ	från	privata	fastighetsägare.	Många	privata	
fastighetsägare	avstår	dock	från	att	sälja	mark	på	grund	av	för	låg	avkastning	vilket	
komplicerar	det	kommunala	markförvärvet	och	påverkar	utvecklingstakten	negativt.	
Både	Hartoft-Nielsen	(2002)	och	Cervero	et	al.	(2004)	nämner	att	biltillgänglighet	och	
helhetsvärden	är	fundamentalt	för	verksamheters	lokaliseringspreferenser,	en	vidare	
mycket	viktig	faktor	för	att	realisera	ett	välplanerat	stationsområde	är	att	säkra	ett	
tillräckligt	serviceunderlag	så	att	verksamheters	lokaliseringspreferenser	
överensstämmer	med	stationsnäraprincipen.	

Del	3.	Metod	
Den	anpassade	modellen	som	arbetas	fram	i	det	här	kapitlet	är	en	vidareutveckling	av	
Spacescapes	modell	för	att	ta	fram	förtätningspotentialen	i	Stockholms	
tyngdpunktsområden.	Originalmodellen	beskrivs	i	Spacescapes	(2009)	Tätare	
stadskärnor	–	Analyser	och	scenarier	för	förtätning	av	Stockholmsregionen	och	
Regionplanekontorets	(2009)	Tätare	Stockholm	–	Analyser	av	förtätningspotentialen	i	
den	inre	storstadsregionens	stadskärnor	och	tyngdpunkter	–	underlag	till	RUFS	2010	och	
Stockholms	översiktsplan.	En	forskningsmetod	är	enligt	Ahrne	&	Svensson	(2011)	ett	
hjälpmedel	i	arbetet	med	att	finna	lösningen	på	ett	problem,	målet	i	denna	studie	är	att	
metoden	ska	kunna	bidra	till	att	ta	fram	ett	planeringsverktyg	som	kan	användas	i	ett	
”regionalt	lokalt”	samarbete	mellan	regionala	planeringsinstitutioner	och	kommuner	för	
att	underlätta	genomförandet	av	stationsnära	planering	på	mindre	orter.		

3.1	Tillvägagångssätt	
Utgångspunkten	är	att	undersöka	om	en	befintlig	förtätningsmodell	kan	anpassas	till	
mindre	stationsorter	och	fungera	som	planeringsunderlag	vid	stationsnära	planering.	
Tillvägagångssättet	har	varit	att	metodiskt	anpassa	en	förtätningsmodell	efter	mindre	
tätorters	förutsättningar	med	stöd	från	två	planerare	i	Östergötland	och	en	
litteraturstudie	om	regional	utveckling	som	hjälpmedel.	Litteraturstudien	grundar	sig	på	
kunskapssammanställningar	från	tidigare	forskning	inom	regionförstoring,	funktionella	
regioner	och	arbetsmarknadsstudier	samt	stationsnära	planering.	De	förändringar	som	
gjorts	för	att	den	anpassade	modellen	ska	fungera	som	ett	planeringsverktyg	vid	
stationsnära	planering	i	mindre	tätorter	bygger	på	teorin	från	litteraturstudien.	

3.2	Fallstudier	
Den	typiska	formen	för	en	fallstudie	innehåller	enligt	Bryman	(2002)	en	ingående	och	
detaljerad	granskning	av	ett	enda	fall.	I	det	här	arbetet	har	två	mindre	tätorter	i	
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Östergötland	granskats	i	två	separata	fallstudier.	I	fallstudierna	har	den	anpassade	
modellen	prövats	i	en	komplex	planeringssituation	med	avsikten	att	kartlägga	
strategiska	utvecklingslägen	i	stationsnära	lägen.	För	att	undersöka	modellens	
funktionalitet	valdes	två	testorter	med	skilda	karaktärer,	Skänninge	i	Mjölby	kommun	
och	Vikingstad	i	Linköpings	kommun.	Att	metoden	prövas	enbart	på	två	samhällen	
medför	en	tydlig	avgränsning	även	då	målet	är	att	kunna	använda	metoden	generellt	på	
mindre	orter.	Skillnaden	mellan	kvalitativa	och	kvantitativa	forskningsstrategier	enligt	
Bryman	(2002)	är	att	kvalitativa	studier	genererar	teorier	medan	kvantitativa	studier	
prövar	teorier.	Fallstudierna	i	det	här	arbetet	kan	sägas	vara	av	både	kvalitativ	och	
kvantitativ	karaktär.	Kvalitativ	då	arbetet	genererar	en	teoretisk	metod	och	kvantitativ	
eftersom	huvudfrågan	är	att	pröva	den	teoretiska	metoden	i	två	fallstudier.	Metoden	i	
fallstudierna	går	dock	över	till	att	vara	mer	kvantitativ	i	sin	karaktär	eftersom	
tillvägagångssättet	beskriver	en	yttre	och	objektiv	verklighet,	något	som	enligt	Bryman	
(2002)	är	typiskt	för	kvantitativa	studier.	Det	bör	uppmärksammas	att	människors	val	
av	transportmedel	påverkas	av	både	socioekonomiska	och	markrelaterade	faktorer.	
Modellen	i	fallstudierna	avgränsar	sig	dock	enbart	till	markrelaterade	faktorer	eftersom	
den	fysiska	planeringen	endast	har	möjlighet	att	direkt	påverka	markanvändningen.	
Som	en	utgångspunkt	för	samhällsvetenskaplig	forskning	är	det	dock	enligt	Ahrne	&	
Svensson	(2011)	möjligt	att	inta	olika	perspektiv	när	man	strävar	efter	att	ta	samhällets	
komplexitet	på	allvar	och	man	bör	därför	ges	möjligheten	att	beskriva	samhället	på	olika	
sätt.	

3.2.1	Den	ursprungliga	metoden	
Spacescapes	(2009)	metod	grundar	sig	i	att	allt	stadsbyggande	skapar,	genom	att	
strukturera	och	utforma	den	urbana	miljön,	en	viktig	potential	via	stadsrummets	
specifika	struktur.	I	den	givna	strukturen	har	platser	och	byggnader	ett	läge	med	ett	
unikt	samband	till	alla	andra	platser,	således	också	till	människor,	verksamheter	och	
attraktioner	i	omgivningen,	vilka	alla	bidrar	till	lägets	unika	värde.	Ett	värde	som	i	grund	
och	botten	är	ett	bruksvärde,	det	är	dock	enkelt	att	ge	en	plats	med	bruksvärde	ett	
ekonomiskt	bytesvärde	(Spacescape	2009).	Det	är	essentiellt	att	ha	kunskap	om	platsers	
specifika	karaktär,	oavsett	storleken	på	individuella	stadsbyggnadsprojekt,	och	hur	de	är	
kopplade	till	staden	i	övrigt	för	att	få	förståelse	för	en	plats	potential.	Att	beskriva	just	
den	potential	som	en	plats	håller	är	svårt	och	glöms	därför	ofta	bort	i	
samhällsbyggandet	(Spacescape	2009).	En	plats	potential	är	vad	Spacescape	(2009)	
kallar	för	platsens	”spatiala	kapital”,	och	det	är	genom	att	beskriva	det	”spatiala	
kapitalet”	man	också	skapar	gynnsammare	förutsättningar	för	att	på	bästa	sätt	förvalta	
detta	kapital.	
	
Spacescapes	(2009)	analysmodell	bygger	på	att	göra	en	grövre	kategorisering	av	de	
drivkrafter	och	begränsningar	vilka	i	slutändan	kan	illustrera	ett	områdes	
utvecklingspotential.	Till	drivkrafterna	hör	förtätningsbehov	och	förtätningstryck	och	
till	begränsningar	hör	förtätningsutrymme	samt	förtätningsfrihet.	Förtätningsbehovet	
byggs	upp	av	faktorer	kopplade	till	hållbar	stadsutveckling	och	förtätningstrycket	
härstammar	från	faktorer	efterfrågade	av	marknaden.	Spacescape	(2009)	menar	att	
förtätningsfriheten	är	ett	resultat	av	juridisk-politiska	faktorer	vilka	begränsar	
exploateringsmöjligheter	och	förtätningsutrymmet	har	sitt	ursprung	i	den	yta	som	finns	
tillgänglig	för	exploatering.	Varje	faktor	i	förtätningsrosen	mäts	kvantitativt	utifrån	ett	
normaliserat	värde	från	noll	till	ett.	Värdet	ett	är	maximum	och	ger	stort	utslag	mot	
förtätningsrosens	rand	vilket	indikerar	en	stor	potential,	undantaget	är	
förtätningsbehovet	vilket	ger	stort	utslag	i	värderosen	för	låga	analysvärden.	
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Förtätningsrosen	visar	inte	den	fullständiga	potentialen,	utan	hur	de	strategiska	
stadsbyggnadsfaktorerna	förhåller	sig	till	den	undersökta	platsen	men	är	praktisk	för	att	
visa	alla	aspekter	samtidigt.	Den	totala	förtätningspotentialen	illustreras	i	tre	olika	
förtätningsscenarier	(Spacescape	2009).	

	
Figur	2	-	Förtätningsrosen	bör	tolkas	som	en	tematisk	genomgång	av	strategiska	faktorer	för	stadsutveckling	
(Spacescape	2009).	
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3.2.2	Den	anpassade	metoden	
Inledningsvis	bör	nämnas	att	det	”spatiala	kapital”	som	Spacescape	(2009)	grundar	
metoden	på	fortsättningsvis	refereras	till	som	faktorer.	En	av	huvudfrågeställningarna	
inför	det	här	projektet	var	om	det	var	möjligt	att	anpassa	en	metod	konstruerad	för	
stockholmsregionen	och	tillämpa	den	på	mindre	tätorter	för	att	ta	fram	
förtätningspotentialen	i	stationsnära	lägen.	Utgångspunkten	för	anpassningsarbetet	tar	
sin	grund	i	de	fyra	delfrågor	som	identifierades	i	frågeställningen.	För	att	så	enkelt	som	
möjligt	förklara	hur	den	anpassade	metoden	är	uppbyggd	och	öka	metodens	
transparens	beskrivs	anpassningsarbetet	i	fyra	steg.	Transparensen	är	viktig	då	den	har	
effekt	på	studiens	trovärdighet	och	bra	forskning	ska	ha	egenskapen	att	vara	möjlig	att	
kritisera	och	diskutera	(Ahrne	&	Svensson	2011).	
	

	
Figur	3	-	Den	anpassade	modellen.	Förtätningsbehovet	och	marknadstrycket	hör	till	drivkrafterna	medan	
förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	hör	till	begränsningarna.	Förtätningsbehovet	byggs	upp	av	de	fyra	
faktorerna	i	den	blåa	kvadranten	som	alla	bedöms	skapa	ett	behov	att	förtäta.	Marknadstrycket	byggs	upp	av	de	tre	
faktorerna	i	den	lila	kvadranten	som	alla	bedöms	kunna	öka	marknadens	investeringsintresse.	På	samma	sätt	byggs	
förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	upp.	

	
Steg	1:	
För	att	identifiera	viktiga	markrelaterade	faktorer	kopplade	till	stationsnära	planering	i	
mindre	tätorter	fick	jag	stor	hjälp	av	Regionförbundet	Östsams	(2014)	arbete	
Stationsnära	planering	–	en	studie	av	åtta	tätorter	i	Östergötland	som	är	en	del	av	
utvecklingsprogrammet	DAR	(Den	attraktiva	regionen)	initierat	av	Trafikverket.	
Regionförbundet	samlade	in	information	via	workshops	i	de	åtta	tätorterna	och	kunde	
utifrån	både	workshops	och	litteraturstudier	urskilja	viktiga	framgångsfaktorer	samt	
hinder	för	stationsnära	planering.	Flertalet	av	de	faktorer	och	hinder	som	framställdes	
som	viktiga	i	regionförbundets	studie	var	återkommande	i	Spacescapes	(2009)	
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originalmetod,	men	där	fanns	även	skillnader.	Det	ska	tilläggas	att	de	faktorer	och	
hinder	som	togs	fram	i	regionförbundets	studie	inte	kategoriserades	efter	drivkrafter	
som	i	Spacescapes	(2009)	metod.	Från	litteraturstudierna	blev	det	tydligt	att	
stationsnära	planering	bygger	på	att	service,	bostäder	och	transport	ska	finnas	inom	
tillgängligt	gångavstånd	för	ortens	invånare.	Visionerna	kring	stationsnära	planering	har	
många	likheter	med	konceptet	om	blandstad	där	sammanhängande	bebyggelse	av	
bostäder,	service	och	arbetsplatser	ska	finnas	tillgängligt	tillsammans	med	transport	
inom	gångavstånd	för	stadens	invånare.	Litteraturstudien	bidrog	även	med	underlag	för	
hur	stationsnära	planering	kan	påverka	marknadens	efterfrågan	i	mindre	tätorter.	Steg	
ett	grundar	sig	på	sekundäranalyser	från	tidigare	undersökningar,	ett	enligt	Bryman	
(2002)	godtagbart	sätt	att	spara	tid	när	tidsramen	för	arbetet	är	begränsad	men	även	ett	
sätt	att	få	tillgång	till	bra	data.	En	första	sammanställning	gjordes	av	markrelaterade	
faktorer	kopplade	till	förtätningspotentialen	i	stationsområden	som	direkt	kan	påverkas	
av	fysisk	planering.	Den	första	sammanställningen	följdes	sedan	upp	under	ett	möte	i	
Linköping	tillsammans	med	två	stadsplanerare	aktiva	inom	DAR	projektet	i	
Östergötland	där	ytterligare	faktorer	viktiga	för	stationsnära	planering	adderades.	I	
tabell	ett	nedan	redovisas	skillnaderna	mellan	faktorerna	i	Spacescapes	(2009)	
originalmetod	och	den	anpassade	metoden.	I	kommentarsfältet	motiveras	hur	varje	
faktor	förhåller	sig	till	litteraturstudien	i	del	två	av	det	här	arbetet.	
	
Steg	2:	
Markanvändningen	i	storstadsregioner	och	på	mindre	orter	är	inte	densamma	vilket	var	
mycket	viktigt	att	ta	hänsyn	till	i	den	anpassade	metoden.	Nästa	steg	var	att	anpassa	de	
gränsvärden	som	avgör	hur	varje	faktor	mäts	och	bedöms.	Att	använda	sig	av	
gränsvärden	för	vad	som	till	exempel	är	en	bra	kollektivtrafikpotential	eller	ett	bra	
serviceunderlag	i	storstadsregionen	ger	inte	en	rättvis	bedömning	av	samma	faktor	i	en	
mindre	tätort.	Vissa	gränsvärden	från	originalmetoden	var	fortfarande	användbara	i	den	
anpassade	versionen,	främst	gällde	detta	för	faktorer	kopplade	till	utrymme	och	frihet.	
Gränsvärdena	för	den	anpassade	metoden	som	presenteras	i	tabell	ett	nedan	sattes	i	
samråd	med	de	två	stadsplanerarna	i	Linköping	aktiva	inom	DAR	i	Region	Östergötland.	
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Originalmodell	 Anpassad	modell	 	
	
Kollektivtrafikutnyttjande	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
BTA	inom	500	meters	gångavstånd	från	varje	
spårbunden	kollektivtrafikstation	
	
Gränsvärden	
Stort	behov	<	200	000	m2	

Måttligt	behov	>	200	000	m2	

Litet	behov:	Utgår,	då	det	alltid	finns	utrymme	för	
förtätning	kring	kollektivtrafikstationer,	speciellt	i	
mindre	utspridda	samhällen	

	
Kollektivtrafikpotential	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
BTA	för	arbetsplatser	inom	600	respektive	1000	
meter	för	bostäder	från	stationen.	
	
Gränsvärden	
Stort	behov:	Arbetsplatsområden	inom	600	meter	
samt	bostadsområden	inom1000	meter	
gångavstånd	från	station	
Måttligt	behov:	Arbetsplatsområden	utanför	600	
meters	gångavstånd	från	station	men	inom	1000	
meter	från	station	
Litet	behov:	Områden	utanför	1000	meters	
gångavstånd	från	stationen	

	
Kommentar	
Region	Östergötland	har	som	mål	att	minska	koldioxidutsläppen	inom	transportsektorn.	Målet	kan	nås	
genom	att	minska	bilberoendet	i	regionen	och	öka	kollektivtrafikutnyttjandet.	Exploatering	bör	därför	
ske	i	nära	anslutning	till	spårbunden	kollektivtrafik,	vilket	ökar	kollektivtrafikens	konkurrenskraft	mot	
bilen.	Gränsvärdena	är	satta	efter	Hartoft-Nielsens	(2002)	iakttagelse	i	Danmark	att	sannolikheten	att	
man	väljer	bort	bilen	till	fördel	för	kollektivtrafik	är	som	störst	om	bostad	och	arbete	ligger	inom	600	
meters	gångavstånd	från	stationen.	Samt	Schylbergs	(2008)	observation	att	kollektivtrafikanvändningen	
kan	fördubblas	om	arbetsplatser	och	bostäder	ligger	inom	600	meter	respektive	1000	meters	
gångavstånd	till	en	station.	
	
Benämningen	har	ändrats	från	kollektivtrafikutnyttjande	till	kollektivtrafikpotential	eftersom	det	inte	är	
ett	mått	på	hur	många	som	faktiskt	använder	kollektivtrafiken,	utan	var	potentialen	att	människor	gör	
det	är	störst.	
	
Osammanhängande	bebyggelse	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
Mark	som	ligger	mellan	100	och	500	meter	mellan	
byggnader.	
	
Gränsvärden	
Uppskattas	i	samtliga	fall	utgöra	ett	måttligt	
förtätningsbehov.	

	
Osammanhängande	bebyggelse	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
Mark	som	ligger	mellan	100	och	500	meter	mellan	
byggnader.	
	
Gränsvärden	
Uppskattas	i	samtliga	fall	påverka	
förtätningsbehovet	positivt.	

	
Kommentar	
Sammanhängande	bebyggelse	underlättar	för	energieffektiva	lösningar	i	samhället.	Osammanhängande	
bebyggelse	kan	också	visa	hur	stationsorterna	hänger	samman	och	integreras.	Underanvända	områden	
kan	utgöra	barriärer	och	upplevas	som	otrygga	områden	kvällstid.	Integreras	den	osammanhängande	
bebyggelsen	i	analysen	ökar	chansen	att	lokalisera	glapp	i	bebyggelsen	och	områden	som	upplevs	som	
otrygga	barriärer	kan	identifieras	och	förtätas.	
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Funktionsblandning	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
Procent	boyta	per	10	hektarsruta.	
	
Gränsvärden	
Stort	behov:	<	25	eller	>	75	
Måttligt	behov:	25-45	eller	55-75	
Litet	behov:	45-55	
	

	
Funktionsblandning	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
Procent	boyta	per	25	hektarsruta.	
	
Gränsvärden	
Stort	behov:	<	25	eller	>	75	
Måttligt	behov:	25-45	eller	55-75	
Litet	behov:	45-55	

Kommentar	
Mixen	av	bostäder	och	verksamhetslokaler	har	starka	samband	till	mixen	av	boende	och	arbetande	på	
orten.	En	bra	funktionsblandning	leder	enligt	Spacescape	(2009)	och	Schylberg	(2008)	till	ökad	
dagbefolkning	och	effektivare	användning	av	en	transportnod,	vilket	i	sin	tur	har	positiva	effekter	på	
serviceunderlaget	på	orten.	Schylberg	(2008)	identifierar	även	funktionsblandning	som	en	viktig	faktor	
för	både	individers	val	av	transportmedel	och	stationsområdets	möjlighet	att	stärka	sin	position	som	en	
tillgänglig	och	integrerad	målpunkt	i	samhället.	I	områden	med	låg	funktionsblandning	skapas	därför	ett	
förtätningsbehov	i	stationsnära	lägen.	Region	Östergötland	har	tidigare	kartlagt	vissa	faktorer	kopplade	
till	stationsnära	planering	och	i	de	fall	kartläggningen	innefattat	visat	andelar	har	rutor	om	25	hektar	
använts.	För	att	anpassa	den	här	studien	till	tidigare	standard	användes	därför	25	hektarsrutor.	
	
Serviceunderlag	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
BTA	inom	1000	meters	gångavstånd	från	varje	
fastighet.	
	
	
	
Gränsvärden	
Stort	behov:	<	500	000	m2	

Måttligt	behov:	500	000	–	1	000	000	m2	

Litet	behov:	>	1	000	000	m2	

	
Serviceunderlag	
(Förtätningsbehov)	
	
Mått	
BTA	inom	1000	meters	gångavstånd	från	varje	
fastighet.	Varje	fastighet	tilldelas	ett	attributvärde	
vilket	är	det	totala	BTA	som	nås	inom	1000	meters	
gångavstånd	från	fastigheten.	
	
Gränsvärden	
Gränsvärdena	följer	ett	”equal	interval”	som	delar	
upp	attributvärdena	i	grupper	med	lika	stora	
intervall	av	värden	i	varje	grupp.	Serviceunderlaget	
beskrivs	således	i	relation	till	den	specifika	orten	
och	visar	från	vilka	fastigheter	på	orten	det	största	
serviceunderlaget	nås.	
	

Kommentar	
I	Spacescapes	(2009)	ursprungliga	metod	medför	ett	dåligt	serviceunderlag	ett	stort	förtätningsbehov.	
Anledningen	är	att	metodens	utgångspunkt	är	att	bygga	tät	blandstad.	Blandstad	innebär	en	stor	
funktionsblandning	av	bostäder,	service,	handel,	arbetsplatser	och	kultur	i	en	tät	stadsstruktur	där	
kollektivtrafik	prioriteras.	Ett	bra	serviceunderlag	är	ett	krav	för	nya	serviceetableringar	och	därför	en	av	
grundpelarna	för	blandstaden.	Detta	resonemang	stämmer	väl	i	storstadsregionerna	där	blandstaden	är	
viktig	för	att	knyta	ihop	stadens	alla	delar	och	minska	bilåkandet.	I	mindre	tätorter	skulle	en	liknande	
uppfattning	om	serviceunderlaget	visa	på	ett	stort	förtätningsbehov	i	orternas	utkant	vilket	skulle	
motverka	själva	grundidén	bakom	stationsnära	planering	och	öka	det	bilburna	transportbehovet.	I	den	
anpassade	metoden	antas	ett	bra	serviceunderlag	ligga	till	grund	för	ett	stort	förtätningsbehov	och	inte	
tvärtom.	Möjligheten	att	skapa	kommersiell-	och	offentlig	service	i	det	stationsnära	området	beror	av	
serviceunderlaget	och	ett	bra	serviceunderlag	skapar	därför	ett	stort	förtätningsbehov.	Mindre	tätorters	
attraktionsförmåga	är	enligt	Pettersson	(2013)	även	starkt	kopplat	till	utbudet	av	grundläggande	handel	
och	service	samt	tillgänglighet	till	specialiserad	service.	Det	betyder	att	i	områden	med	bra	
serviceunderlag	har	mindre	tätorter	möjligheten	att	positivt	påverka	sin	egen	attraktivitet	vilket	ger	skäl	
för	att	ett	bra	serviceunderlag	skapar	ett	stort	förtätningsbehov.	Hartoft-Nielsen	(2002)	och	Cervero	et	
al.	(2004)	understryker	biltillgänglighetens	betydelse	för	verksamheters	lokaliseringspreferenser	och	att	
ett	bra	serviceunderlag	i	stationsnära	läge	blir	ett	grundläggande	villkor	om	man	vill	locka	verksamheter	
att	följa	stationsnäraprincipen.	
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Service-,	handels	och	kulturutbud	
(Förtätningstryck)	
	
Mått	
Antal	service-,	handels-	och	kulturpunkter	inom	
1000	meters	gångavstånd	från	varje	fastighet	
	
Gränsvärden	
Stort	tryck:	>	100	
Måttligt	tryck:	40	–	100	
Litet	tryck:	<	40	

	
Målpunkter	
(Marknadsintressanta	områden)	
	
Mått	
Antal	målpunkter	inom	1000	meters	gångavstånd	
från	varje	fastighet	
	
Gränsvärden	
Gränsvärdena	följer	ett	”equal	interval”	som	delar	
upp	attributvärdena	i	grupper	med	lika	stora	
intervall	av	värden	i	varje	grupp.	Antalet	
målpunkter	beskrivs	således	i	relation	till	den	
specifika	orten	och	visar	från	vilka	fastigheter	på	
orten	det	flest	antal	målpunkter	nås.	
	

Kommentar	
En	stationsort	ökar	i	attraktivitet	om	utbudet	av	målpunkter	som	t.ex.	vård,	skola,	butiker,	restauranger	
och	kulturverksamheter	är	stort.	Ett	stort	utbud	kopplas	ofta	av	människor	till	täthet	och	tillgänglighet.		
	
En	viktig	attraktionskraft	för	mindre	tätorter	är	enligt	Pettersson	(2013)	utbudet	av	grundläggande	
handel	och	service	vilket	är	en	förutsättning	för	att	människor	ska	bosätta	sig	på	en	ort.	Det	finns	även	en	
attraktionskraft	i	naturgivna	förutsättningar,	kulturverksamheter	och	historiska	platser	vilka	lockar	
turistnäring.	Gemensamt	för	dessa	element	är	att	de	alla	är	målpunkter.	Till	skillnad	från	Spacescapes	
(2009)	originalmetod	anses	målpunkter	vara	ett	lämpligare	samlingsnamn	än	service-	handels-	och	
kulturutbud	eftersom	många	mindre	tätorter	ofta	saknar	specialiserad	service	som	kulturutbud.	
Tillgängligheten	till	målpunkter,	samhällsservice	och	rekreationsmöjligheter	kan	användas	som	ett	mått	
på	urban	kvalitet	(Talen	2002,	Bath	et	el	2000,	citerade	i	Schylberg	2008).	I	de	områden	där	
tillgängligheten	till	målpunkter	är	hög	bedöms	en	orts	attraktionskraft	vara	störst	och	även	
bostadsefterfrågan	på	orten.	God	tillgänglighet	till	målpunkter	skapar	därför	ett	marknadsintresse.	
	
Tillgänglighet	till	stadsrum	
(Förtätningstryck)	
	
Mått	
Axiallinjernas	stadsrumsintegration	(space	syntax	
analys)	
	
Gränsvärden	
Stort	tryck:	>	1,6	
Måttligt	tryck:	1,2	–	1,6	
Litet	tryck:	<	1,2	

	
Utgår	

	
Kommentar	
Tillgängligheten	till	stadsrum	ansågs	inte	ha	någon	större	påverkan	på	marknadstrycket	på	mindre	
tätorter.	Tillgängligheten	integreras	istället	i	serviceunderlaget	och	tillgängligheten	till	målpunkter	där	
det	lokala	vägnätets	struktur	fungerar	väl	som	tillgänglighetsmått	i	mindre	tätorter.	
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Regional	tillgänglighet	
(Förtätningstryck)	
	
Mått	
Gångavstånd	och	orienterbarhet	till	närmaste	
spårbundna	kollektivtrafikstation	
	
Gränsvärden	
Stort	tryck:	<	4000	
Måttligt	tryck:	4000	-	8000	
Litet	tryck:	>	8000	

	
Regional	tillgänglighet	
(Marknadsintressanta	områden)	
	
Mått	
Gångavstånd	till	spårbunden	kollektivtrafik	
	
	
Gränsvärden	
Betydande	marknadsintresse:	0	–	600	meter	
Måttligt	marknadsintresse:	600	–	1100	meter	
Litet	marknadsintresse:	1100	–	1500	meter	

	
Kommentar	
Flerkärnigheten	inom	en	region	handlar	enligt	ESPON	(2005)	om	hur	en	region	funktionellt	och	
ekonomiskt	kan	bli	mer	komplementär.	Genom	förbättrade	samarbeten	och	kommunikationer	mellan	
orter	inom	regionen	kan	regionen	stärka	sin	ekonomiska	prestation.	Flerkärnighet	på	regionnivå	bidrar	
således	till	mer	samordnade	spatiala	utvecklingsstrategier	för	en	samling	städer	och	orter,	vilket	kan	
stärka	regionens	position	mot	sin	omgivning.	Möjligheten	att	utveckla	en	flerkärnig	struktur	är	enligt	
Johansson	(2008)	kopplat	till	regionförstoringen.	Regionförstoringen	stimulerar	matchningsprocessen	
på	arbetsmarknaden	och	därigenom	sätts	förutsättningar	för	regionens	tillväxt	och	sammanhållning	där	
arbetspendlingen	fungerar	som	ett	”smörjmedel”	på	den	lokala	arbetsmarknaden.	När	regionförstoring	
och	god	tillgänglighet	till	arbetspendling	utvidgar	den	lokala	arbetsmarknaden	i	en	region	dämpas	
mismatchen	på	arbetsmarknaden	då	en	ökad	arbetspendling	underlättar	för	individer	att	hitta	arbete	
inom	sitt	specialområde	samtidigt	som	företagen	får	lättare	att	anställa	rätt	arbetskraft.	Till	skillnad	från	
mindre	och	avskilda	arbetsmarknader	med	ett	ensidigt	näringsliv	har	större	lokala	arbetsmarknader	som	
lyckats	locka	ungdomar	och	högutbildad	arbetskraft	lättare	att	hantera	den	ekonomiska	omvandlingens	
krav	(Johansson	2008).	Tillgängligheten	till	arbetsplatser	inom	den	lokala	arbetsmarknaden	är	enligt	
Pettersson	(2013)	centralt	för	mindre	tätorters	tillväxtkraft	eftersom	de	i	större	utsträckning	än	större	
orter	är	beroende	av	goda	villkor	för	resande	och	transport,	speciellt	arbetspendling	inom	den	lokala	
arbetsmarknaden.		Mindre	tätorter	förväntas	inte	ha	varken	offentlig	och	privat	specialiserad	service	och	
därför	blir	tillgängligheten	till	större	marknader	där	den	typen	av	service	förekommer	mycket	viktig.	
Transportinfrastrukturen	är	således	det	som	kopplar	ihop	olika	orter	i	en	region	och	dess	roll	är	särskilt	
viktig	i	orters	olika	utbyten	med	varandra.	Arbetspendling	är	ett	typexempel	på	utbytet	mellan	orter	och	
också	en	av	anledningarna	till	varför	en	orts	attraktivitet	blir	beroende	av	dess	grannar	i	omlandet	
(Pettersson	2013).	
	
Tillgång	till	parker	och	natur	
(Förtätningstryck)	
	
Mått	
Kvadratmeter	grönområde	inom	1000	meters	
gångavstånd	från	varje	fastighet	
Gränsvärden	
Stort	tryck:	>	600	000	
Måttligt	tryck:	400	000	–	600	000	
Litet	tryck:	<	400	000	

	
Utgår	

	
Kommentar	
Tillgång	till	parker	och	natur	anses	inte	vara	av	tillräckligt	stor	betydelse	för	att	skapa	ett	marknadstryck	
på	mindre	orter.	Inte	sällan	sträcker	sig	naturen	tätt	inpå	mindre	tätorter	i	form	av	skog	eller	åkermark.	
För	att	rekreationsförutsättningarna	i	mindre	tätorter	ska	öka	ortens	attraktivitet	och	attraktionskraft	så	
pass	att	det	skapas	en	marknadsefterfråga	krävs	det	enligt	Pettersson	(2013)	att	mindre	tätorter	innehar	
naturgivna	förutsättningar	som	i	princip	inte	går	att	återskapa	på	andra	platser.	
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Serviceunderlag	
(Marknadsintressanta	områden)	
	
Mått	
BTA	inom	1000	meters	gångavstånd	från	varje	
fastighet.	
	
Gränsvärden	
Gränsvärdena	följer	ett	”equal	interval”	som	delar	
upp	attributvärdena	i	grupper	med	lika	stora	
intervall	av	värden	i	varje	grupp.	Serviceunderlaget	
beskrivs	således	i	relation	till	den	specifika	orten	
och	visar	från	vilka	fastigheter	på	orten	det	största	
serviceunderlaget	nås.	
	

Kommentar	
Ett	bra	serviceunderlag	är	en	förutsättning	för	nya	serviceetableringar	i	stationsnära	lägen	men	också	ett	
incitament	för	att	utveckla	dem.	I	stationsnära	lägen	tenderar	fastighetspriserna	på	kommersiella-	och	
flerfamiljsfastigheter	att	öka	enligt	Cervero	et	al.	(2002)	och	ökningen	är	en	följd	av	att	den	förbättrade	
tillgängligheten	och	förkortade	restiden	kapitaliseras	i	markvärdet.	Utveckling	av	service	och	
verksamheter	i	stationsnära	lägen	med	bra	serviceunderlag	kan	därmed	ge	bra	avkastning	och	locka	
privata	investerare.	Serviceutbudet	utgör	tillsammans	med	god	tillgänglighet	till	arbetsplatser	två	viktiga	
attraktionskrafter	för	mindre	tätorter	(Pettersson	2013).	Serviceutbud	och	bra	serviceunderlag	är	nära	
besläktade	och	existerar	ofta	parallellt.	I	grova	drag	kan	man	då	anta	att	ett	stationsnära	läge	med	bra	
serviceunderlag	erbjuder	både	tillgänglighet	till	arbetsplatser	och	serviceutbud.	Stationsnära	utveckling	i	
mindre	tätorter	är	beroende	av	den	privata	investeringsviljan	och	det	blir	därför	mycket	viktigt	att	skapa	
ekonomiska	incitament	för	utveckling	i	stationsnära	områden.	Om	två	av	mindre	tätorters	viktigaste	
attraktionskrafter	finns	i	stationsnära	läge	med	bra	serviceunderlag	samt	att	stationsnära	läge	ökar	
avkastningen	finns	det	incitament	för	privata	investerare	att	överväga	utveckling	i	stationsnära	områden	
med	bra	serviceunderlag.	
	
Byggbar	mark	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Obebyggd	mark	
	
Gränsvärden	
Utgör	en	grundförutsättning	för	byggande	
	

	
Byggbar	mark	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Obebyggd	mark	
	
Gränsvärden	
Medför	stort	förtätningsutrymme	
	

Kommentar	
Obebyggd	mark	är	i	olika	grad	tillgänglig	för	bebyggelse.	Regionförbundet	Östsam	(2014)	identifierar	
obebyggd	mark	som	skog,	åkermark,	grönytor	och	annan	öppen	mark.	Särskilt	intressant	anses	det	som	
klassas	som	annan	öppen	mark	vilken	består	av	parkering,	gräs-,	grus-	och	asfaltsytor.	Dessa	inte	sällan	
lågutnyttjade	ytor	innehar	en	stor	förtätningspotential.	
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Omvandlingsbar	bebyggelse	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Potentiell	ökning	av	exploateringstalet	inom	
bebyggelsen	
	
Gränsvärden	
Stort	utrymme:	>	0,05	
Måttligt	utrymme:	<	0,05	
Litet	utrymme:	Utgår,	då	omvandlingsbarheten	i	
sig	aldrig	utgör	mer	än	en	måttlig	begränsning	

	
Utgår	

	
Kommentar	
Tillverkningsindustrin	och	företag	i	behov	av	stora	volymer	eller	ytor	vars	sysselsättning	är	beroende	av	
transport	är	ofta	lokaliserade	i	de	mindre	tätorterna.	I	de	mindre	tätorterna	finns	också	bostadsområden	
med	större	rekreationsytor	kopplat	till	bostaden	(Pettersson	2013).	Andelen	småhus	och	villor	är	hög	i	
mindre	tätorter	och	den	del	av	bebyggelsen	där	omvandlingsbarhet	finns	är	mycket	begränsad.	
	 	

Förorenad	mark	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Utmärkta	markföroreningar	med	en	buffertzon	på	
50	meter.	
	
Gränsvärden	
Förorenad	mark	utgör	en	måttlig	begränsning	för	
exploatering.	

	
Kommentar	
Den	viktiga	tillverkningsindustrin	i	de	mindre	tätorterna	och	tidigare	användning	av	stationsområdena	
har	lett	till	att	det	i	stationsnära	lägen	ofta	finns	förorenad	mark,	speciellt	i	de	tätorter	som	har	industrier	
i	anslutning	till	järnvägen.	Den	förorenade	marken	på	stationsorterna	i	Östergötland	kräver	sanering	för	
att	stationsnära	utveckling	ska	bli	genomförbart	(Regionförbundet	Östsam	2014).	Markföroreningar	
utgör	således	en	måttlig	begränsning	eftersom	exploateringskostnaderna	ökar	på	grund	av	
saneringskostnader.	
	
Befintlig	infrastruktur	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Mark	som	ligger	inom	50	meters	buffertzon	från	
befintliga	gator	och	vägar	
	
Gränsvärden	
Avsaknad	av	infrastruktur	uppskattas	ge	en	måttlig	
begränsning	

	
Befintlig	infrastruktur	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Mark	som	ligger	inom	50	meters	buffertzon	från	
befintliga	gator	och	vägar	
	
Gränsvärden	
Avsaknad	av	infrastruktur	uppskattas	ge	en	måttlig	
begränsning	

	
Kommentar	
En	grundförutsättning	för	byggande	är	infrastruktur	av	vägar,	gator,	el-tele	och	VA.	Om	infrastruktur	
redan	finns	tillgänglig	att	ansluta	till	innebär	det	minskade	exploateringskostnader	(Spacescape	2009).	
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Flack	mark	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Mark	som	lutar	mer	än	20	procent	
	
Gränsvärden	
Uppskattas	medföra	en	måttlig	begränsning	

	
Flack	mark	
(Förtätningsutrymme)	
	
Mått	
Mark	som	lutar	mer	än	20	procent	
	
Gränsvärden	
Uppskattas	medföra	en	måttlig	begränsning	

	
Kommentar	
Flack	mark	innebär	lägre	hinder	för	exploatering.	Starka	lutningar	är	i	allmänhet	dyra	och	svåra	att	
exploatera	(Spacescape	2009).	Region	Östsam	(2014)	konstaterar	i	sin	studie	att	stationsnära	planering	
kan	försvåras	och	fördyras	i	de	fall	då	marken	i	stationsnära	läge	är	svårbebyggd	och	påverkas	av	stora	
lutningar.	
	
Industrimark	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Andel	industrimark	
	
Gränsvärden	
Utgör	ingen	begränsning,	utan	påverkar	istället	
förtätningspotentialen	positivt	

	
Utgår	

	
Kommentar	
I	storstadsregionerna	flyttar	industrier	ut	från	centrala	delar	på	grund	av	förändrade	
företagsekonomiska	förhållanden	de	senaste	årtiondena,	detta	har	lett	till	att	industrimarken	i	
storstadsregionerna	är	dåligt	utnyttjad	och	är	lämplig	att	förtäta.	I	mindre	tätorter	är	ofta	industrin	en	
mycket	viktig	del	av	den	lokala	arbetsmarknaden	enligt	Pettersson	(2013)	och	står	för	en	betydande	del	
av	mindre	orters	dagbefolkning.	I	både	Skänninge	och	Vikingstad	upptas	75	%	av	orternas	arbetstillfällen	
upp	av	den	inpendlande	dagbefolkningen.	Liknande	mönster	är	likvärdigt	på	övriga	stationsorter	i	
Östergötland	(Region	Östsam	2014).	Dagbefolkningen	utgör	således	en	stor	del	av	orternas	
serviceunderlag	och	att	flytta	industrier	och	andra	större	verksamheter	till	förmån	för	bostäder	kan	ge	
negativa	effekter	serviceunderlaget	och	möjligheterna	för	stationsnära	utveckling.	
	 	

Jordbruksmark	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Andel	jordbruksmark	
	
Gränsvärden	
Utgör	ingen	begränsning,	utan	påverkar	istället	
förtätningspotentialen	positivt	
	
Möjligt	att	utrycka	annorlunda.	

	
Kommentar	
Jordbruksmark	ligger	inte	sällan	tätt	inpå	stationsorter	och	är	allt	mer	värdefull	i	takt	med	
klimatförändringarna.	Enligt	Regionförbundet	Östsam	(2014)	kan	det	dock	ur	ett	långsiktigt	
hållbarhetsperspektiv,	i	vissa	fall,	vara	bättre	att	bygga	tätt	och	stationsnära	på	åkermark	än	att	bygga	ut	
på	platser	som	generar	ett	ökat	bilberoende.	
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Antal	fastigheter	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Antal	fastigheter	per	landhektar	
	
Gränsvärden	
Stor	frihet:	<	100	
Måttlig	frihet:	>	100	
Liten	frihet:	Utgår,	då	antalet	fastigheter	i	sig	aldrig	
utgör	mer	än	en	måttlig	begränsning	

	
Antal	fastigheter	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Antal	fastigheter	per	25	hektarsruta	
	
Gränsvärden	
Stor	frihet:	<	100	
Måttlig	frihet:	>	100	
Liten	frihet:	Utgår,	då	antalet	fastigheter	i	sig	aldrig	
utgör	mer	än	en	måttlig	begränsning	

	
Kommentar	
Enligt	Spacescape	(2009)	blir	planprocessen	lättare	att	driva	när	antalet	påverkade	fastigheter	och	
fastighetsägare	är	få	eftersom	färre	blir	berörda.	Många	fastighetsägare	leder	ofta	till	utdragna	
planprocesser.	Ett	liknande	resonemang	förs	i	Regionförbundet	Östsam	(2014)	studie	kring	stationsnära	
planering	där	det	konstateras	att	många	inblandade	aktörer	med	olika	intressen	gör	processen	längre	
och	svårare.	Region	Östergötland	har	tidigare	kartlagt	vissa	faktorer	kopplade	till	stationsnära	planering	
och	i	de	fall	kartläggningen	innefattat	visat	andelar	har	rutor	om	25	hektar	använts.	För	att	anpassa	den	
här	studien	till	tidigare	standard	användes	därför	25	hektarsrutor.	
	
Rymlighet	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Kvadratmeter	grönområde	per	person	per	10	
hektarsruta	
	
Gränsvärden	
Stor	frihet:	>	10	
Måttlig	frihet:	<	10	
Liten	frihet:	Utgår,	då	rymligheten	i	sig	aldrig	utgör	
mer	än	en	måttlig	begränsning	

	
Utgår	

	
Kommentar	
Mängden	grönyta	bedöms	inte	påverka	friheten	att	förtäta	i	mindre	orter.	Strukturen	i	mindre	tätorter	
där	åkermark,	skog	och	natur	sträcker	sig	nära	inpå	orters	utkanter	skulle	resultera	i	oproportionerligt	
stor	frihet	i	orternas	periferi	och	mycket	liten	frihet	centralt.	Som	ett	mått	på	förtätningsfrihet	i	
stationsnära	lägen	bedömdes	i	samförstånd	med	två	planerare	i	Östergötland	kommunal	mark	vara	ett	
lämpligare	mått.	
	 	

Kommunal	mark	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Andel	kommunalägd	mark	
	
	
Gränsvärden	
Kommunalägd	mark	påverkar	förtätningsfriheten	
positivt	och	icke	kommunalägd	mark	antas	ge	en	
måttlig	begränsning.	

	
Kommentar	
Äger	kommunen	mark	i	stationsnära	lägen	kan	det	underlätta	den	stationsnära	utvecklingen	eftersom	att	
utvecklingen	inte	blir	lika	beroende	av	initiativ	från	privata	fastighetsägare	och	intressenter	
(Regionförbundet	Östsam	2014).	
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Skyddad	mark	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Skyddad	mark	
	
Gränsvärden	
Utgör	en	absolut	begränsning	

	
Skyddad	mark	
(Förtätningsfrihet)	
	
Mått	
Skyddad	mark	
	
Gränsvärden	
Strikt	skyddad	mark	som	riksintressen,	
naturreservat	och	buffertzon	för	järnväg	utgör	en	
absolut	begränsning.	Fornlämningsområden	och	
utredningsområden	medför	en	måttlig	
begränsning.	
	

Kommentar	
Stationsnära	planering	kan	kompliceras	av	natur-	och	kulturområden,	riksintressen	och	andra	
markrestriktionen	som	t.ex.	buffertzon	för	järnväg	sätter	juridiska	gränser	för	vad	som	är	möjligt	att	
bygga.	All	skyddad	mark	omöjliggör	inte	bebyggelse,	men	det	komplicerar	processen	(Regionförbundet	
Östsam	2014	&	Spacescape	2009).	Mycket	oskyddad	mark	innebär	därför	stor	frihet.	
Tabell	1	-	Skillnader	mellan	analyserade	faktorer	i	Spacescapes	(2009)	originalmodell	och	den	anpassade	modellen.	

Steg	3:	
Utifrån	litteraturstudien	kan	man	konstatera	att	mindre	tätorter	skiljer	sig	mycket	från	
varandra	och	varje	ort	har	sina	platsspecifika	egenskaper.	I	planeringsarbetet	är	det	
därför	viktigt	att	ta	hänsyn	till	vad	som	är	mest	relevant	för	en	specifik	orts	utveckling	
och	hur	markanvändningen	bör	styras	genom	den	fysiska	planeringen.	För	att	undvika	
en	generalisering	av	mindre	orter	i	den	anpassade	metoden	normaliseras	därför	inte	
faktorerna	vilka	ligger	till	grund	för	de	drivkrafter	och	begränsningar	som	har	en	
avgörande	roll	för	en	orts	förtätningspotential.	I	avsikt	att	ta	hänsyn	till	orters	
platsspecifika	förutsättningar	vägs	därför	faktorerna	inom	varje	kategori	i	en	
multikriterieanalys	(MKA),	där	kategori	syftar	till	behovet,	marknadsintressanta	
områden,	utrymmet	och	friheten,	mot	varandra	så	att	den	faktor	som	kan	anses	vara	
viktigast	för	orten	och	dess	utveckling	får	störst	genomslag	i	analysen.	
Tillvägagångssättet	kan	även	användas	till	att	undersöka	hur	potentialen	på	en	ort	
skulle	ändras	vid	en	annorlunda	viktning,	vilket	kan	vara	användbart	för	att	undersöka	
hur	förändringar	i	markanvändningen	på	en	ort	ökar	eller	minskar	ortens	
förtätningspotential.	En	viktig	del	i	viktningen	är	att	den	görs	av	stadsplanerare	med	
goda	kunskaper	om	den	ort	som	studeras.	Viktningen	av	faktorerna	i	
multikriterieanalysen,	vilket	är	avgörande	för	hur	de	influerar	respektive	
förtätningskategori,	gjordes	därför	av	planerare	från	Linköping	och	Mjölby	kommun	
som	varit	med	och	tagit	fram	fördjupade	översiktsplaner	på	de	båda	fallstudieorterna.	I	
appendix	ett	illustreras	hur	multikriterieanalysen	har	gått	till.	
	
Steg	4:	
För	att	skildra	den	sammanlagda	utvecklingspotentialen	på	en	plats	och	visa	hur	
drivkrafter	samt	restriktioner	samarbetar	eller	motarbetar	varandra,	har	Spacescape	
(2009)	i	originalmetoden	skapat	tre	olika	utvecklingsscenarion.	Utvecklingspotentialen	
beskrivs	som	A-	respektive	B-lägen	där	A-lägen	bedöms	ha	stor	förtätningspotential	och	
vara	lämpliga	för	utveckling	på	kort	sikt.	Förtätningspotentialen	i	B-lägen	är	aningen	
sämre	och	bör	ses	som	lämpliga	områden	för	utveckling	på	något	längre	sikt	när	
utvecklingen	i	A-lägena	har	rotat	sig.	Utvecklingsfokus	för	stationsnära	planering	finns	i	
A-lägena	för	att	nå	en	blandad	stadsmiljö	med	bra	funktionsblandning	i	stationsnära	
läge	och	den	långsiktiga	utvecklingen	på	orten	bör	planeras	till	B-lägena.	I	den	här	
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studien	används	samma	scenariouppbyggnad	som	Spacescape	(2009)	använder	i	
originalmetoden,	men	med	hänsyn	till	att	exploateringsintresset	från	privata	investerare	
är	betydligt	lägre	i	mindre	tätorter	än	i	Stockholmsregionen	är	avsikten	med	scenariona	
snarare	att	klargöra	tre	frågor	kring	stationsnära	planering.	(1)	vilka	områden	bör	
kommunen	satsa	på	i	sin	översiktsplanering	i	arbetet	med	stationsnära	planering,	(2)	
vilka	stationsnära	områden	är	mest	fördelaktiga	att	exploatera	ur	ett	
marknadsperspektiv	och	(3)	vilka	områden	kan	bli	aktuella	för	utveckling	i	ett	vinna-
vinna	scenario	där	det	offentliga	och	privata	når	konsensus.	
	
Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	
Scenariot	illustrerar	var	förtätningspotentialen	är	som	störst	för	att	öka	ortens	
serviceutbud,	funktionsblandning,	kollektivtrafikutnyttjande	samt	täta	till	eventuellt	
osammanhängande	bebyggelse.	Avsikten	är	att	scenariot	ska	peka	ut	fokusområden	på	
orten	vilka	bör	tas	med	i	den	kommunala	översiktsplaneringen	som	de	mest	strategiska	
utvecklingslägena	för	stationsnära	planering.	Områden	med	stort	förtätningsutrymme	
blir	viktiga	för	den	kommunala	utvecklingen	för	att	undvika	ökade	
exploateringskostnader	vilka	kan	begränsa	utvecklingsmöjligheterna.	De	kommunala	
fokusområdena	begränsas	också	till	områden	med	stor	frihet.	Dels	för	att	kommunal	
mark	undviker	att	den	stationsnära	utvecklingen	blir	beroende	av	privata	
fastighetsägares	försäljningsvilja,	men	även	för	att	utveckling	i	natur-	eller	
kulturskyddsområden	kan	skapa	åsikter	från	kommuninvånare	som	förhindrar	
utvecklingen.	
	
Marknadsintressanta	exploateringsområden	
Scenariot	illustrerar	de	områden	på	orten	där	serviceunderlaget	för	nya	
serviceinrättningar	är	som	störst,	var	tillgängligheten	till	målpunkter	är	som	bäst	samt	
områden	där	den	regionala	tillgängligheten	med	kollektiva	färdmedel	är	störst.	Stort	
förtätningsutrymme	undviker	begränsningar	som	kan	öka	exploateringskostnaderna.	
Privata	aktörers	redan	höga	avkastningskrav	i	mindre	tätorter	medför	att	ökade	
kostnader	kan	sätta	stopp	för	nyutveckling.	Förtätningsfriheten	får	inflytande	då	
exploatering	i	skyddsområden	kan	förlänga	byggprocessen	och	öka	kostnaderna.	Syftet	
är	att	scenariot	ska	fungera	som	ett	underlag	för	kommunerna	i	diskussion	och	
förhandling	med	privata	investerare	och	byggherrar.	Om	kommunen	har	en	tydlig	bild	
över	i	vilka	stationsnära	lägen	de	är	mest	lukrativt	att	exploatera	utifrån	marknadens	
krav	kan	detta	stärka	kommunen	i	en	förhandlingssituation.	
	
Konsensusutveckling	
Scenariot	visar	var	stort	förtätningsbehov	och	marknadsintressanta	
exploateringsområden	överlappar	varandra	på	orten.	Scenariot	visar	hur	
utvecklingsmöjligheterna	för	stationsnära	planering	kan	förändras	genom	en	lyckad	och	
kreativ	dialog	mellan	det	offentliga	och	det	privata.	Då	visioner	om	stationsnära	
planering	samverkar	med	marknadskrafter	kan	utvecklingspotentialen	i	stationsnära	
lägen	öka	i	de	områden	där	både	det	offentliga	och	det	privata	gynnas.	Syftet	är	att	
scenariot	ska	fungera	som	underlag	till	en	planeringstrategi	för	stationsnära	planering	
vilken	baseras	på	kommunens	fokusområden	men	även	beaktar	kringliggande	
marknadsintressanta	områden	och	beskriva	utvecklingsfördelen	av	ett	vinna-vinna	
scenario.	Tabell	två	nedan	visar	hur	utvecklingsscenariona	har	tagits	fram	och	i	
appendix	ett	illustreras	tillvägagångssättet	ytterligare.	 	
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Scenario	 A-lägen	 B-lägen	
Fokusområden	för	den	
kommunala	planeringen	

Område	med	stort	behov	
Område	med	stor	frihet	och	stort	
utrymme	

Område	med	minst	måttligt	
behov	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Marknadsintressanta	
exploateringsområden	

Område	med	stort	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	
och	stort	utrymme	

Område	med	minst	måttligt	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Konsensusutveckling	 Område	med	stort	behov	och	stort	
tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Område	med	minst	måttligt	
behov	och	minst	måttligt	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Tabell	2	-	Utvecklingsscenarion	(Spacescape	2009)	

Del	4.	Fallstudie	I:	Skänninge	
I	del	fyra	presenteras	fallstudien	över	Skänninge	i	Mjölby	kommun.		

4.1	Inledning	
Skänninge	är	en	av	Sveriges	äldsta	städer	och	under	1100-	och	1200-talet	var	det	en	av	
landets	viktigaste	handelsstäder.	Den	medeltida	strukturen	gör	sig	påmind	i	gatunätets	
struktur	och	vissa	delar	av	bebyggelsen.	Orten	är	känd	för	sin	årliga	marknad	med	
historiska	anor,	Skänninge	Marken,	som	lockar	ca	140	000	besökare	varje	år	(Mjölby	
2015).	Representanter	från	orten	lyfte	under	workshopen	för	regional	utveckling	med	
Region	Östergötland	upp	ortens	historiska	stadsmiljö	och	goda	livsmiljö	som	
konkurrensfördelar	för	orten.	Idag	bor	det	ca	3100	invånare	i	Skänninge	och	antalet	
arbetsplatser	uppgår	till	nästan	1400.	Servicenivån	på	orten	är	förhållandevis	hög	för	en	
ort	med	ca	3100	invånare	och	kan	delvis	förklaras	i	ortens	turistnäring	(DAR	2015).	
Skänninge	station	var	under	många	år	tagen	ur	bruk	vilket	lett	till	att	orten	utvecklats	
bort	från	järnvägen.	Tågstationen	togs	åter	i	bruk	2013	när	Östgötapendeln	förlängde	
pendeltågsdragningen	från	Mjölby	mot	Skänninge	och	Motala.	In-	respektive	
utpendlingen	för	Skänninge	är	av	liknande	omfattning,	ca	900	personer	per	dag.	Till	
skillnad	från	Vikingstad	där	pendlingen	är	starkt	riktad	mot	Linköping	så	är	pendlingen	i	
Skänninge	mer	jämt	fördelad	mellan	Motala,	Mjölby	och	Linköping	(DAR	2015).	

4.2	Analys	
De	analyserade	faktorerna	som	tillsammans	ligger	till	grund	för	respektive	
multikriterieanalys	(MKA)	presenteras	i	grupp	och	nedanför	ges	en	kort	förklaring	till	
varje	karta	där	dess	viktningsvärde	i	MKA:n	presenteras	i	rubriken.	I	första	kartan	
kollektivtrafikpotential	presenteras	även	gångavstånden	från	stationen	vilka	kan	
användas	som	tillgänglighetsreferens	till	och	från	stationen.	
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4.2.1	Förtätningsbehov	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	1	-	Förtätningsbehov	Skänninge:	kollektivtrafikpotential,	osammanhängande	bebyggelse,	
funktionsblandning	och	serviceunderlag	

Kollektivtrafikpotential	(35	%)	
Väster	om	stationen	finner	man	en	relativt	hög	kollektivtrafikutnyttjandepotential	där	
framförallt	flerbostadshusområdena	kring	Lilla	Vallagatan	och	Mjölbygatan	till	stor	del	
ligger	inom	600	meters	gångavstånd	från	stationen.	Det	är	dock	många	
arbetsplatsområden	som	har	längre	gångavstånd	än	600	meter	till	stationen,	bland	
annat	vårdcentralen	i	söder	och	Bjälbotullskolan	samt	Trojenborgsskolan	i	väster.	Stora	
delar	av	bostadsbebyggelsen	väster	om	ån	är	dock	perifert	lokaliserade	i	förhållande	till	
stationsområdet.	Järnvägen	har	en	tydlig	barriäreffekt	i	Skänninge,	vilket	påverkar	
tillgängligheten	öster	om	stationen.	Ett	rakare	och	mer	orienterbart	gatunät	skulle	
minska	gångavstånden	och	lokalisera	flera	av	arbetsplatsområdena	i	öster	till	ett	
stationsnära	läge.	Inom	600	meters	gångavstånd	från	stationen	nås	Skänninges	gamla	
stadskärna	där	större	delen	av	ortens	service	är	belägen.	Orienterbarheten	mellan	
stationen	och	den	äldre	stadskärnan	behöver	dock	stärkas	då	avståndet	upplevs	vara	
längre	än	det	faktiska	gångavståndet.	
	
Osammanhängande	bebyggelse	(25	%)	
I	de	mest	centrala	delarna	kring	stationsområdet	finns	inga	stora	glapp	i	bebyggelsen.	
Det	finns	däremot	områden	med	stora	glapp	i	bebyggelsen	inom	1000	meters	radie	från	
stationen,	med	mindre	infrastrukturförändringar	ges	möjligheten	att	nybyggnation	i	
dessa	lägen	når	stationen	inom	1000	meters	gångavstånd.	
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Funktionsblandning	(20	%)	
Uppdelningen	mellan	industrin	och	övriga	Skänninge	är	mycket	tydlig,	speciellt	öster	om	
järnvägen	där	funktionsseparationen	är	mycket	hög.	Skänninges	centrala	delar	väster	
om	stationen,	speciellt	kvarteren	kring	Järnvägsgatan,	och	Mjölbygatan	strax	söder	om	
stationen	har	idag	en	bra	funktionsblandning.	Skänninges	äldre	stadskärna	där	större	
delen	av	ortens	målpunkter	återfinns	uppvisar	en	måttlig	funktionsblandning,	medan	
bostadsområdena	i	nordvästra	Skänninge	visar	prov	på	kraftig	bostadsseparering.	Störst	
är	förtätningsbehovet	öster	om	järnvägen	för	att	generera	ett	funktionsblandat	
stationsområde.	
	
Serviceunderlag	(20	%)	
Serviceunderlaget	är	mätt	utifrån	varje	enskild	fastighet	och	mäter	från	vilka	fastigheter	
på	orten	en	verksamhet	har	möjlighet	att	nå	störst	kundunderlag.	Det	stationsnära	
området	erbjuder	ett	bra	serviceunderlag	som	kan	locka	nya	serviceetableringar	vilket	
ökar	förtätningsbehovet	då	tillskott	av	service	och	verksamheter	stärker	
stationsområdets	roll	som	knutpunkt	samt	ortens	attraktionsförmåga.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	1	-	Det	sammanlagda	förtätningsbehovet	

Det	sammanlagda	förtätningsbehovet	
I	multikriterieanalysen	(MKA)	av	de	fyra	faktorerna	som	presenterats	ovan	är	det	
kollektivtrafikpotentialen	som	viktats	högst	tillsammans	med	den	osammanhängande	
bebyggelsen.	I	det	stationsnära	områdets	centrala	delar	ger	kollektivtrafikpotentialen	
och	serviceunderlaget	utslag,	men	effekten	dämpas	av	den	goda	funktionsblandningen	
söder	om	stationen.	Den	osammanhängande	bebyggelsen	får	mycket	litet	utslag	
eftersom	den	förekommer	i	områden	där	serviceunderlag,	funktionsblandning	och	
kollektivtrafikutnyttjande	endast	skapar	ett	måttligt	förtätningsbehov.	
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I	de	områden	där	funktionsblandning	ger	upphov	till	litet	behov	dämpas	
förtätningsbehovet	av	den	osammanhängande	bebyggelsen	vilket	gör	att	fördelaktig	
förtätningsmark	i	stationsnära	läge	inte	fångas	upp	i	analysen.	Den	bra	
funktionsblandningen	rakt	söder	om	stationen	ger	också	stort	utslag	och	dämpar	
förtätningsbehovet	trots	att	kollektivtrafikpotentialen	och	serviceunderlaget	tillför	ett	
stort	förtätningsbehov	i	samma	område.	Den	begränsade	tillgängligheten	till	stationen	
öster	om	järnvägen	gör	att	kollektivtrafikpotentialen	bidrar	med	måttligt	behov	vilket	
dämpar	det	stora	förtätningsbehov	som	serviceunderlaget	och	den	sämre	
funktionsblandningen	har	i	området.	Mindre	infrastruktursatsningar	öster	om	stationen	
skulle	tillgängliggöra	stora	delar	av	arbetsplatsområdena	och	öka	förtätningsbehovet	
från	kollektivtrafikpotentialen	från	måttligt	till	stort.	Det	stora	förtätningsbehovet	skulle	
då	samspela	med	bra	serviceunderlag	och	dålig	funktionsblandning	och	utvidga	det	
totala	förtätningsbehovet	öster	om	stationen.	

4.2.2	Marknadsintressanta	förtätningsområden	

	 	

	

	

Multikriterieanalys	2	-	Marknadsintressanta	förtätningsområden	Skänninge:	målpunkter,	regional	tillgänglighet	och	
serviceunderlag	

Målpunkter	(25	%)	
För	en	mindre	tätort	har	Skänninge	ett	anmärkningsvärt	utbud	av	målpunkter	vilket	till	
största	delen	är	lokaliserat	till	den	äldre	stadskärnan	där	även	turistinformationen	och	
stadshotellet	hittas.	De	flesta	av	målpunkterna	i	Skänninge	är	lokaliserade	inom	600	
meters	gångavstånd	från	stationen,	men	i	det	direkta	stationsområdet	är	målpunkterna	
få.	Tack	vare	den	starka	koncentrationen	av	målpunkter	i	stadskärnan,	som	inte	ligger	
långt	ifrån	stationen,	nås	många	av	ortens	målpunkter	från	det	stationsnära	området	
vilket	kan	skapa	intresse	hos	privata	investerare	i	stationsnära	lägen.	
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Regional	tillgänglighet	(50	%)	
Tillgängligheten	mätt	utifrån	gångavståndet	till	stationen	är	påfallande	bra	väster	om	
järnvägen	där	gatunätet	inte	ger	upphov	till	större	omvägar.	Öster	om	järnvägen	bör	
tillgängligheten	förbättras	med	ett	tydligare	vägnät	som	reducerar	gångavståndet	till	
station	för	de	arbetsplatsområden	som	är	lokaliserade	öster	om	stationen.	
	
Serviceunderlag	(25	%)	
Serviceunderlaget	är	bra	i	det	direkt	stationsnära	området.	Nya	service-	och	
verksamhetsetableringar	ges	möjlighet	att	nå	stora	delar	av	ortens	dagbefolkning	
genom	de	stora	arbetsplatsområdena	öster	och	norr	om	stationen	samt	den	
utpendlande	ortsbefolkningen.	Det	goda	serviceunderlaget	i	det	stationsnära	området	
kan	positivt	påverka	privata	investerare	att	investera	i	nya	serviceetableringar	kring	
stationen.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	2	-	Marknadsintressanta	förtätningsområden	

De	sammanlagda	marknadsintressanta	förtätningsområdena	
I	multikriterieanalysen	av	de	tre	faktorerna	viktades	den	regionala	tillgängligheten	högt	
och	får	också	stort	genomslag	centralt	kring	stationen.	Serviceunderlaget	och	
tillgängligheten	till	målpunkter	viktades	likvärdigt	vilket	resulterar	i	att	de	ger	utslag	i	
de	områden	där	de	överlappar	varandra.	I	sydvästra	delarna	syns	tydligt	hur	
tillgängligheten	till	målpunkter	och	bra	serviceunderlag	samspelar	men	även	rakt	öster	
om	stationen	medför	det	en	utökning	av	de	marknadsintressanta	förtätningsområdena.		
	
I	det	absolut	stationsnära	området	ökar	möjligheterna	att	komplettera	bebyggelsen	
speciellt	då	många	av	de	marknadsintressanta	områdena	samverkar	med	områden	där	
förtätningsbehovet	är	starkt.	I	de	sydvästra	delarna	sammanfaller	de	
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marknadsintressanta	områdena	med	glapp	i	bebyggelsen	vilket	ger	möjlighet	att	täta	till	
områden	med	osammanhängande	bebyggelse	och	låg	funktionsblandning.	
	

4.2.3	Förtätningsutrymme	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	3	-	Förtätningsutrymme	Skänninge:	byggbar	mark,	förorenad	mark,	befintlig	infrastruktur	och	flack	
mark	

Byggbar	mark	(30	%)	
I	stationsområdets	absoluta	närhet	är	antalet	öppna	markytor	få,	det	är	framförallt	i	
Skänninges	södra	och	norra	delar	som	öppen	outnyttjad	mark	hittas.	I	norr	finns	ett	
stort	område	öster	om	järnvägen	där	tillgängligheten	kan	öka	med	en	ny	passage	över	
järnvägen,	dock	lokaliserat	mycket	nära	fångvårdsanstalten.	Nordväst	om	järnvägen	
finns	områden	tillgängliga	inom	1000	meters	gångavstånd	från	stationen	som	idag	är	
öppna	gräsytor.	I	de	sydvästra	delarna	finns	stora	öppna	ytor	vilka	ligger	inom	1000	
meters	gångavstånd	från	stationen.	
	
Förorenad	mark	(20	%)	
Stationsområdet	i	Skänninge	innehåller	flertalet	markföroreningar	som	kan	öka	
exploateringskostnaderna	för	utvecklingen	i	området.	Föroreningarna	är	till	stor	del	
lokaliserade	till	industrifastigheterna,	men	återfinns	även	i	nuvarande	bostadsområden.	
	
Befintlig	infrastruktur	(30	%)	
Väster	om	järnvägen	täcker	den	befintliga	infrastrukturen	in	större	delen	av	det	
stationsnära	området.	Öster	om	järnvägen	har	de	stora	industrifastigheterna	skapat	
stora	luckor	i	gatu-	och	vägnätet	vilket	kan	höja	utvecklingskostnaderna	i	området.	
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Flack	mark	(20	%)	
Det	finns	inga	större	lutningar	att	ta	hänsyn	till	vid	exploatering	som	kan	öka	
exploateringskostnaderna	i	det	stationsnära	området.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	3	-	Det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	

Det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	
Den	byggbara	marken	tillsammans	med	den	befintliga	infrastrukturen	får	störst	utslag	i	
multikriterieanalysen.	Förorenade	markområden	tränger	dock	igenom	och	reducerar	
förtätningsutrymmet,	speciellt	öster	om	stationen	där	det	är	tätt	mellan	
markföroreningarna.	Viktningen	i	multikriterieanalysen	var	jämt	fördelad	vilket	gör	att	
alla	vägda	faktorer	är	med	och	bidrar	till	förtätningsutrymmet.	Den	jämna	fördelningen	
kan	ses	som	ett	stöd	för	att	alla	analyserade	faktorer	upplevs	som	avgörande	för	
förtätningsutrymmet.		
	
Det	finns	mycket	byggbar	öppen	mark	i	nära	anslutning	till	befintlig	infrastruktur	vilket	
skapat	ett	relativt	sammanhängande	förtätningsutrymme.	Då	förtätningsutrymmet	är	
viktigt	både	för	den	offentliga	och	marknadsstyrda	utvecklingen	skapar	ett	
sammanhängande	förtätningsutrymme	ett	fördelaktigt	underlag	för	stationsnära	
planering.	
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4.2.4	Förtätningsfrihet	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	4	-	Förtätningsfrihet	Skänninge:	jordbruksmark,	antal	fastigheter,	kommunal	mark	och	skyddad	
mark	

Jordbruksmark	(20	%)	
I	industriområdet	öster	om	järnvägen	finns	tillgänglig	jordbruksmark	med	god	
tillgänglighet	till	stationen	där	det	långsiktiga	hållbarhetsperspektivet	av	stationsnära	
bebyggelse	kan	motivera	en	exploatering.	I	västra	Skänninge	hittas	jordbruksmark	inom	
1000	meters	gångavstånd	från	stationen	som	med	en	komplettering	av	infrastruktur	har	
möjlighet	att	väl	integreras	i	orten.	
	
Antal	fastigheter	(10	%)	
Tätheten	av	fastigheter	är	stor	i	Skänninges	äldre	delar	men	i	ortens	södra	delar	glesas	
tätheten	av	fastigheter	ut.		
	
Kommunal	mark	(40	%)	
Andelen	kommunal	mark	i	det	absolut	stationsnära	området	är	relativt	låg,	andelen	ökar	
dock	utanför	600	meters	radien	och	kan	bli	viktig	för	framtida	bostadsbebyggelse.	Den	
kommunala	marken	överensstämmer	även	med	de	områden	där	byggbar	mark	
identifierats	i	det	stationsnära	området	vilket	kan	underlätta	utvecklingen.	
	
Skyddad	mark	(30	%)	
Skänninges	äldre	stadskärna	skyddas	av	kulturhistoriska	värden	vilket	kan	komplicera	
stationsnära	utveckling	in	mot	den	äldre	kärnan,	men	inte	omöjliggöra	att	till	exempel	
kopplingarna	mot	stationsområdet	stärks	för	att	öka	orienterbarheten.	Järnvägens	
skyddszon	omöjliggör	bebyggelse	närmare	än	30	meter	från	järnvägen	och	ån	som	skär	
igenom	orten	har	ett	högt	naturvärde	med	aktuellt	strandskydd.	Utöver	den	historiska	
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stadskärnan	och	friluftsområdet	sydöst	om	stationen	finns	inte	några	större	ytor	
skyddad	mark	i	stationsnära	läge.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	4	-	Den	sammanlagda	förtätningsfriheten	

Den	sammanlagda	förtätningsfriheten	
Den	kommunalägda	marken	får	störst	inflytande	i	multikriterieanalysen	vilket	syns	i	
Skänninges	äldre	stadskärna	där	områden	med	stor	frihet	får	genomslag	på	kommunal	
mark.	Förtätningsfriheten	dämpas	på	jordbruksmarksområdena	i	industriområdet	öster	
om	stationen	då	de	inte	tillhör	kommunalägd	mark.	Tätbebyggda	områden	med	många	
fastigheter	viktats	ner	i	multikriterieanalysen	och	ger	därför	inga	märkvärda	utslag	i	
analysen,	den	låga	viktningen	har	lett	till	att	kommunalägd	mark	får	genomslag	och	
skapar	ytor	med	stor	frihet	i	de	tätbebyggda	områdena.	Restriktionsområdena	kring	
järnvägen	och	ån	sätter	absoluta	begränsningar	för	förtätningsfriheten.	
	
Det	kulturhistoriska	värdet	i	stadskärnan	och	avsaknaden	av	kommunal	mark	i	
industriområdet	öster	om	stationen	reducerar	friheten	vilket	kommer	medföra	stora	
begränsningar	för	den	kommunala	utvecklingens	fokusområden.	Att	friheten	är	stor	i	
Skänninges	sydvästra	delar	kan	leda	till	intressanta	utvecklingslägen	som	även	kan	täta	
till	bebyggelsen.	
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4.3	Resultat:	Utvecklingsscenarion	för	stationsnära	planering	

	 	 	
	

	
Resultat	1	–	Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	i	Skänninge.	Konstruerad	utifrån	det	sammanlagda	
förtätningsbehovet,	förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	

Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	
A-lägen	skapas	i	de	områden	där	stort	behov,	stort	utrymme	och	stor	frihet	överlappar.	I	
A-lägena	finns	således	både	frihet	och	utrymme	att	förtäta	men	också	ett	stort	behov	av	
att	komplettera	service,	öka	funktionsblandningen	och	bygga	bostäder	och	arbetsplatser	
för	att	öka	kollektivtrafikutnyttjandet.	Framtida	planering	och	utveckling	på	orten	bör	
strategiskt	styras	till	A-lägena	för	att	stationsnäraprincipen	ska	gynnas	så	mycket	som	
möjligt.		
	
De	faktorer	som	haft	positiv	inverkan	på	de	kommunala	fokusområdena	är	
serviceunderlaget,	kollektivtrafikpotentialen	och	funktionsblandningen	från	
förtätningsbehovet	samt	den	kommunala	marken	från	förtätningsfriheten.	Den	
förorenade	marken	minskade	kraftigt	förtätningsutrymmet	öster	om	järnvägen.	Det	
kulturhistoriska	värdet	i	stadskärnan	tillsammans	med	brist	på	kommunal	mark	
begränsade	kraftigt	A-lägesmöjligheterna.	Förtätningsfriheten	ökade	i	Skänninges	
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stadskärna	och	sydvästra	delar	tack	vare	mycket	kommunal	mark,	men	begränsades	
stort	av	de	kulturhistoriska	värdena	i	stadskärnan.	Utifrån	modellen	beter	sig	faktorerna	
mycket	förväntat.	Områden	där	serviceunderlaget	och	kollektivtrafikpotentialen	är	
starka	ger	utslag	och	skapar	A-lägen	för	förtätning	nära	stationen.	I	sydväst	syns	ett	
samspel	mellan	sämre	funktionsblandning	och	bra	serviceunderlag	vilket	enligt	utsago	
bör	ge	A-lägen	där	kommunen	har	möjlighet	att	stärka	ortens	attraktionskraft	på	den	
regionala	bostadsmarknaden	genom	att	komplettera	med	service,	arbetsplatser	och	
bostäder.	Alla	A-lägen	ligger	inom	1000	meters	gångavstånd	till	stationen	och	har	
således	stor	möjlighet	att	öka	kollektivtrafikutnyttjandet	på	orten.	Att	A-lägena	uppfyller	
de	förväntade	kriterierna	stödjer	modellens	fortsatta	användbarhet	för	stationsnära	
planering.		 	
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Resultat	2	-	Marknadsintressanta	exploateringsområden.	Konstruerad	utifrån	de	sammanlagda	marknadsintressanta	
förtätningsområdena,	förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	

Marknadsintressanta	exploateringsområden	
A-lägen	skapas	i	områden	där	betydande	marknadsintresse	överlappar	med	stort	
utrymme	och	minst	måttlig	frihet.	I	A-lägena	hittas	utrymme	för	förtätning	och	stor	
tillgänglighet	till	målpunkter,	kollektivtrafik	samt	bra	serviceunderlag.	A-lägena	utgör	
således	platser	där	Skänninges	attraktionskraft	att	locka	nya	invånare	är	som	störst	
vilket	kan	öka	intresset	från	privata	investerare	att	bygga.	I	mindre	tätorter	är	tillgången	
till	service	en	viktig	attraktionsfaktor	och	ökar	serviceutbudet	kan	det	öka	ortens	
attraktionskraft.	För	orter	med	tillväxtvilja	är	det	därför	viktigt	att	lokalisera	områden	
med	bra	serviceunderlag	där	serviceutbudet	kan	tillåtas	växa,	dessa	områden	kan	bli	
intressera	för	privata	investerare	då	möjlighet	ges	till	god	avkastning	från	nya	
servicelokaliseringar.	
	
De	marknadsintressanta	exploateringsområdena	är	en	sammansättning	av	områden	
med	betydande	marknadsintresse	och	förtätningsutrymme.	A-lägena	omkring	stationen	
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är	utfall	av	den	goda	regionala	tillgängligheten	i	området,	vilken	viktades	högt	i	
multikriterieanalysen.	A-lägena	i	sydvästra	Skänninge	är	ett	resultat	av	områdens	goda	
serviceunderlag	och	tillgänglighet	till	målpunkter.	A-lägena	begränsas	av	
förtätningsutrymmet,	i	sydväst	är	det	brist	på	infrastruktur	och	byggbar	mark	som	
hindrar	A-lägen	och	öster	om	järnvägen	hejdas	A-lägen	från	att	skapas	av	de	många	
markföroreningarna.	Utifrån	modellen	skapas	A-lägen	i	förväntade	områden.	De	
marknadsintressanta	faktorerna	är	alla	kopplade	till	tillgänglighet	och	A-lägena	skapas	i	
lägen	där	den	regionala	tillgängligheten	är	stor,	tillgängligheten	till	målpunkter	är	störst	
och	i	de	lägen	där	ortens	största	serviceunderlag	nås.	Områdena	med	betydande	
marknadsintresse	reduceras	öster	om	järnvägen	av	markföroreningarna	vilket	
överensstämmer	med	vad	man	kan	förvänta	sig	av	modellen.	Kriterierna	för	A-lägen	bör	
dock	korrigeras	så	att	förtätningsfriheten	får	större	påverkan.	I	den	nuvarande	
framställningen	av	A-lägena	utgör	friheten	ingen	begränsning	eftersom	lägre	
frihetsklass	än	måttlig	inte	finns.	I	mindre	tätorter	där	privata	investerare	har	höga	
avkastningskrav	är	det	ett	rimligt	antagande	att	frihetsbegränsningar	har	en	avgörande	
roll	för	privata	investerares	engagemang.	Modellen	fungerar	dock	som	förväntat	men	
justeras	kriterierna	för	marknadsintressanta	A-lägen	kommer	modellens	trovärdighet	
att	öka.	 	
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Resultat	3	–	Konsensusutveckling.	Konstruerad	utifrån	det	sammanlagda	förtätningsbehovet,	marknadsintressanta	
förtätningsområdena	och	förtätningsfriheten	

Konsensusutveckling	
Ett	A-läge	ges	i	områden	där	stort	förtätningsbehov,	betydande	marknadsintresse	och	
minst	måttlig	förtätningsfrihet	överlappar.	Förtätningsfriheten	ger	endast	utslag	i	
områden	med	absoluta	begränsningar	då	måttlig	frihet	är	lägsta	frihetsgraden.		
	
Tillgänglighet	till	målpunkter,	regional	tillgänglighet	och	serviceunderlaget	skapade	i	
multikriterieanalysen	stora	ytor	med	betydande	marknadsintresse	omkring	stationen	
och	den	gamla	stadskärnan	samt	i	de	sydvästra	delarna.	I	multikriterieanalysen	av	
förtätningsbehovet	skapade	ett	samspel	mellan	kollektivtrafikpotential	och	
serviceunderlag	stort	förtätningsbehov	centrerat	kring	stationen,	den	gamla	
stadskärnan	och	i	sydvästra	delarna.	Förtätningsbehovet	dämpades	dock	av	den	goda	
funktionsblandningen	söder	om	stationen.	I	konsensusutvecklingen	kan	man	närapå	
identifiera	det	sammanlagda	förtätningsbehovet	på	orten.	Anledningen	till	detta	är	att	
de	totala	marknadsintressanta	områdena	utgör	ett	större	område	och	endast	i	de	
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områden	där	det	totala	förtätningsbehovet	överlappar	de	marknadsintressanta	
områdena	skapas	A-lägen.	Den	största	skillnaden	från	det	ursprungliga	totala	
förtätningsbehovet	är	att	de	områden	där	tillgängligheten	till	målpunkter	inte	skapat	ett	
betydande	marknadsintresse	faller	bort.	Utifrån	modellen	blir	utfallet	förväntat.	A-lägen	
skapas	i	de	områden	där	behovet	och	marknadsintresset	är	störst	och	till	skillnad	från	
de	kommunala	fokusområdena	begränsas	inte	A-lägena	till	områden	med	stor	frihet	och	
tilltar	därför	i	storlek.	

Del	5.	Fallstudie	II:	Vikingstad	

5.1	Inledning	
Vikingstad	kan	beskrivas	som	en	karakteristisk	jordbruksort	på	Östergötlands	slätt,	men	
också	ett	stationssamhälle	då	Södra	Stambanan	delar	orten	med	en	station	i	centralt	
läge.	Orten	har	ca	2100	invånare	idag	och	har	haft	en	marginell	ökning	sedan	år	2000	
(DAR	2015).	Stationsnära	planering	är	en	del	av	kommunens	planeringsstrategi	och	det	
finns	en	vilja	att	utveckla	småstadskänslan	med	ett	attraktivt	centrum.	Det	planeras	för	
både	unga	och	äldre	med	målet	att	orten	ska	kunna	erbjuda	boende	för	människor	i	
livets	alla	faser	och	inom	en	rimlig	framtid	är	tanken	att	Vikingstad	ska	öka	till	ca	4000	
invånare	(Linköping	2013).	Pendeltåg	har	funnits	i	Vikingstad	sedan	1995	och	
pendlingsavståndet	till	Linköping	är	endast	7	minuter.	De	flesta	av	ortens	utpendlare,	
900	personer,	pendlar	till	Linköping	och	in	till	orten	pendlar	ca	300	personer	varje	dag,	
övergripande	från	Linköping.	I	dagsläget	finns	drygt	450	arbetsplatser	i	Vikingstad	och	
för	invånarna	är	pendeltåget	en	väsentlig	del	i	vardagen	speciellt	med	tanke	på	den	nära	
kopplingen	till	Linköping.	Under	en	workshop	för	regional	utveckling	initierad	av	
Region	Östergötland	ansåg	representanter	från	Vikingstad	att	orten	är	något	av	en	
villaförort	till	Linköping	(DAR	2015).	

5.2	Analys	
De	analyserade	faktorerna	som	tillsammans	ligger	till	grund	för	respektive	
multikriterieanalys	(MKA)	presenteras	i	grupp	och	nedanför	ges	en	kort	förklaring	till	
varje	karta	där	dess	viktningsvärde	i	MKA:n	presenteras	i	rubriken.	I	första	kartan	
kollektivtrafikpotential	presenteras	även	gångavstånden	från	stationen	vilka	kan	
användas	som	tillgänglighetsreferens	till	och	från	stationen.	
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5.2.1	Förtätningsbehov	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	5	-	Förtätningsbehov	Vikingstad:	kollektivtrafikpotential,	osammanhängande	bebyggelse,	
funktionsblandning	och	serviceunderlag	

Kollektivtrafikpotential	(25	%)	
Stationen	ligger	mycket	centralt	i	Vikingstad	och	nästan	hela	tätorten	kan	nås	inom	
1000	meters	gångavstånd	från	stationen.	Delar	av	bostadsområdet	i	nordväst	samt	det	
nybyggda	bostadsområdet	i	sydöst	hamnar	utanför	gränsen	för	1000	meters	
gångavstånd	från	stationen.	Järnvägen	skapar	en	barriär	som	tydligt	visar	sig	i	
gångavståndet	från	stationen	mot	tätortens	norra	delar.	I	dagsläget	måste	fotgängare	
och	cyklister	passera	i	en	tunnel	under	järnvägen	och	vägnätets	koppling	till	tunneln	
förlänger	gång-	och	cykelavståndet	markant.	
	
Osammanhängande	bebyggelse	(25	%)	
I	de	tätbebyggda	delarna	av	Vikingstad	finns	inga	stora	glapp	i	bebyggelsen.	Norr	samt	
sydväst	om	stationen	finns	två	ytor	som	har	möjlighet	att	täta	till	bebyggelsen	kring	
stationen.		
	
Funktionsblandning	(10	%)	
Området	direkt	öster	om	stationen	visar	på	en	måttlig	funktionsblandning,	detta	beror	
mycket	på	en	större	verksamhet	i	området	och	idrottsplatsen.	Allmänt	är	Vikingstad	
mycket	funktionsseparerat	med	stora	bostadsenklaver	och	isolerade	industriområden.	
	
Serviceunderlag	(40	%)	
Det	bästa	serviceunderlaget	hittas	till	största	del	i	det	absolut	stationsnära	området.	I	
sydvästra	delen	ges	bra	utslag	då	många	av	fastigheterna	når	de	stora	
industrifastigheterna	och	den	arbetande	dagbefolkningen.	Tillgängligheten	har	

I2

Kollektivtrafikpotential
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

600 m
gångavstånd från
station
1000 m
gångavstånd från
station
Arbetsplatser och
bostäder inom
600 resp. 1000 m
från stationen
Arbetsplats-
områden utanför
600 m
gångavstånd från
stationen

.

0 500250 M

I2

Osammanhängande
bebyggelse
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Mark mellan 100
och 500 meter
mellan byggnader

.

0 500250 M

I2

Funktionsblandning
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Procent boyta
per 25
hektarsruta

0-25 eller 75-100

25-45 eller 55-75

.

0 500250 M

I2 Serviceunderlag
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Tillgänglig BTA
(kvm) inom 1000
meters
gångavstånd från
varje fastighet

44005 - 135737

135737 - 227469

227469 - 319202

.

0 500250 M



	 50	

betydelse	för	serviceunderlaget	och	järnvägens	barriäreffekt	syns	tydligt	då	relativt	få	
fastigheter	når	över	två	tredjedelar	av	Vikingstads	totala	BTA	inom	1000	meters	
gångavstånd.	Ett	bra	serviceunderlag	tätt	inpå	stationen	kan	däremot	locka	nya	
serviceetableringar	med	bra	tillgänglighet	från	båda	sidor	av	järnvägen	vilket	kan	stärka	
ortens	attraktionsförmåga.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	5	-	Det	sammanlagda	förtätningsbehovet	

Det	sammanlagda	förtätningsbehovet	
Den	starka	viktningen	av	serviceunderlaget	i	multikriterieanalysen	gör	att	det	får	stort	
genomslag	och	återges	fullt	ut	i	det	sammanlagda	förtätningsbehovet.		
Områden	med	god	kollektivtrafikpotential	och	osammanhängande	bebyggelse	får	
genomslag	där	de	överlappar	varandra.	Detta	visar	sig	tydligt	i	de	två	ovan	nämnda	
områden	med	osammanhängande	bebyggelse	norr	och	sydväst	om	stationen	vilka	är	de	
enda	områden	från	osammanhängande	bebyggelsekartan	som	genererar	ett	stort	
förtätningsbehov.	Den	starka	viktningen	av	serviceunderlaget	gör	också	att	de	
områdena	med	sämre	serviceunderlag	dämpar	det	sammanlagda	förtätningsbehovet	i	
lägen	med	till	exempel	bra	kollektivtrafikpotential.	I	utkanterna	av	Vikingstad	där	
serviceunderlaget	är	svagt	har	dess	starka	viktning	i	analysen	gett	mycket	negativ	
inverkan	på	förtätningsbehovet.	
	
Att	serviceunderlaget	får	ett	så	pass	starkt	genomslag	i	analysen	gör	att	
förtätningsbehovet	lokaliseras	väldigt	centralt	på	orten.	Eftersom	serviceunderlaget	
definieras	i	förhållande	till	tillgängligheten	får	tillgängligheten	stor	betydelse	för	var	
förtätningsbehovet	är	starkt.	Om	barriäreffekten	av	järnvägen	hade	påverkat	
tillgängligheten	mindre	negativt	hade	Vikingstad	haft	ett	större	område	med	bra	
serviceunderlag	vilket	hade	genererat	ett	utökat	förtätningsbehov.	I	de	områden	där	
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bebyggelsen	är	osammanhängande	är	det	ofta	obebyggt	och	att	de	områdena	får	positivt	
utslag	i	det	sammanlagda	förtätningsbehovet	tyder	på	att	det	finns	stationsnära	
områden	i	Vikingstad	med	bra	förtätningsförutsättningar.	

5.2.2	Marknadsintressanta	förtätningsområden	

	 	

	

	

Multikriterieanalys	6	-	Marknadsintressanta	förtätningsområden	Vikingstad:	målpunkter,	regional	tillgänglighet	och	
serviceunderlag	

Målpunkter	(20	%)	
Utbudet	av	målpunkter	i	Vikingstad	är	jämt	fördelat	på	båda	sidor	om	järnvägen.	Söder	
om	järnvägen	hittas	dock	ett	mer	vardagsbaserat	utbud	av	matvaror,	restauranger	och	
skola.	Gränsvärdena	är	satta	efter	ett	jämt	intervall	för	att	belysa	var	på	orten	flest	
målpunkter	kan	nås	utifrån	1000	meters	gångavstånd	från	varje	fastighet.	Likt	
serviceutbudet	är	antalet	målpunkter	beroende	av	tillgängligheten	och	således	har	
järnvägens	barriäreffekt	inflytande	på	räckvidden	till	målpunkter	i	Vikingstad.	
	
Regional	tillgänglighet	(50	%)	
Den	regionala	tillgängligheten	har	definierats	som	bäst	upp	till	600	meters	gångavstånd	
från	stationen.	Järnvägens	barriäreffekt	visar	sig	söder	om	järnvägen	och	beror	till	stor	
del	på	den	långa	omvägen	gång-	och	cykeltrafikanter	får	på	grund	av	underpassagens	
dåliga	integration	i	vägnätet.	
	
Serviceunderlag	(30	%)	
De	områdena	med	bra	serviceunderlag	i	Vikingstad	fångar	upp	större	delen	av	orten	
inom	1000	meters	gångavstånd,	bortsett	från	bostadsområdena	i	de	yttersta	nordvästra	
och	sydöstra	delarna.	Tillgängligheten	till	de	fastigheter	som	ligger	en	bit	bort	från	det	
direkta	stationsområdet	påverkas	dock	negativt	av	barriäreffekten	från	järnvägen.	Det	
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goda	serviceunderlaget	i	stationens	absoluta	närhet	kan	ge	incitament	att	förtäta	med	
viss	service	och	positivt	påverka	privata	investerare.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	6	-	De	sammanlagda	marknadsintressanta	förtätningsområdena	

De	sammanlagda	marknadsintressanta	förtätningsområdena	
Marknadsintressanta	områden	ur	ett	regionalt	tillgänglighetsperspektiv	och	bra	
serviceunderlag	samspelar	norr	om	järnvägen	vilket	genererar	ett	sammanlagt	positivt	
utslag.	Söder	om	järnvägen	där	den	regionala	tillgängligheten	är	relativt	begränsad	ges	
ett	positivt	utslag	i	analysen	där	målpunkter	och	serviceunderlag	överlappar	varandra	i	
marknadsintressanta	områden.	Samspelet	mellan	serviceunderlag	och	tillgänglighet	till	
målpunkter	ger	även	positivt	utslag	nordöst	om	stationen	där	den	regionala	
tillgängligheten	endast	är	måttlig.	Det	goda	serviceunderlaget	i	sydväst	får	däremot	
inget	utslag	i	analysen	då	mindre	fördelaktiga	områden	kopplat	till	regional	
tillgänglighet	dämpar	dess	betydelse	för	marknadsintresset.		
	
De	marknadsintressanta	områdena	är	starkt	koncentrerade	till	stationens	närområde	
och	en	bakomliggande	orsak	är	att	alla	tre	faktorer	är	starkt	bundna	till	tillgänglighet.	
Det	finns	en	stark	koppling	mellan	mindre	orters	attraktionskraft	och	dess	tillgänglighet	
till	den	lokala	arbetsmarknaden	och	tillgängligheten	till	grundläggande	service	på	orten.	
I	områden	där	båda	dessa	attraktionskrafter	samspelar	skapas	incitament	för	utveckling	
på	en	ort.	Ett	bra	serviceunderlag	ger	möjlighet	att	utöka	ortens	grundläggande	service	
och	kan	således	vara	en	drivkraft	för	orter	med	tillväxtvision.	
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5.2.3	Förtätningsutrymme	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	7	-	Förtätningsutrymme	Vikingstad:	byggbar	mark,	förorenad	mark,	befintlig	infrastruktur	och	flack	
mark	

Byggbar	mark	(70	%)	
Mycket	av	den	obyggda	marken	i	Vikingstad	ligger	i	stationsnära	läge.	Några	ytor	är	
återkommande	från	den	osammanhängande	bebyggelsen,	bl.a.	den	öppna	ytan	rakt	norr	
om	stationen	samt	fältet	sydväst	om	stationen.	Söder	om	stationen	inom	radien	för	600	
meter	från	stationen	finns	flera	mindre	ytor	öppen	mark,	de	flesta	av	dem	används	som	
rekreationsytor	vilket	visar	betydelsen	av	att	skilja	mellan	olika	typer	av	öppen	mark.	
	
Förorenad	mark	(10	%)	
Markföroreningarna	i	Vikingstad	påträffas	i	stor	utsträckning	i	samband	med	ortens	
industrier.	Inga	av	de	utmärkta	markföroreningarna	sammanfaller	med	potentiell	öppen	
och	byggbar	mark	i	det	stationsnära	området	och	hindrar	därmed	inte	en	stationsnära	
utveckling.	
	
Befintlig	infrastruktur	(15	%)	
I	området	mellan	600	och	1000	meters	radien	utifrån	stationen	är	infrastrukturen	gles.	
Området	ca	400-800	meter	öst/nordöst	om	stationen	har	goda	potentialer	att	utvecklas	
inom	ramen	för	stationsnära	planering	men	kopplingen	till	det	befintliga	gatunätet	blir	
mycket	viktig,	speciellt	med	tanke	på	gång-	och	cykeltunnelns	dåliga	integration	i	
gatunätet	vilket	försämrar	tillgängligheten	till	stationen.	
	
Flack	mark	(5	%)	
Marken	i	Vikingstad	är	mycket	flack	och	de	är	få	områden	i	det	stationsnära	området	där	
lutningen	överstiger	20	procent.	

I2

Byggbar mark
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Annan öppen
mark

.

0 500250 M

I2

Förorenad mark
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Utmarkerade
föroreningar med
en buffertzon på
50 meter

.

0 500250 M

I2

Befintlig
infrastruktur
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Mark inom 50
meters radie från
befintliga gator
och vägar

.

0 500250 M

I2

Flack mark
I2 Tågstation

Järnväg

600 meter radie från
station

1000 meter radie från
station

Mark som lutar
mindre än 20 %

.

0 500250 M



	 54	

	
Resultat	multikriterieanalys	7	-	Det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	

Det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	
Det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	är	nästintill	en	kopia	av	den	byggbara	marken	i	
Vikingstad	vilket	är	ett	resultat	av	dess	höga	viktning	i	multikriterieanalysen.	På	de	
platser	där	övriga	faktorer	överlappat	i	fördelaktiga	områden	har	bristen	på	byggbar	
mark	dämpad	effekten	av	övriga	faktorer.	
	
Följden	av	att	det	sammanlagda	förtätningsutrymmet	i	stort	återger	öppen	och	
obebyggd	mark	kan	leda	till	att	potentialen	för	stationsnära	utveckling	anpassas	till	
områden	med	befintliga	markföroreningar	och	avsaknad	av	befintlig	infrastruktur.	
Byggbar	mark	är	viktigt	för	exploatering,	men	på	mindre	tätorter	är	ofta	investerares	
avkastningskrav	höga	och	omständigheter	som	avsaknad	av	infrastruktur	och	förekomst	
av	markföroreningar	kan	avskräcka	då	det	ökar	exploateringskostnaderna.	Att	de	
mindre	öppna	grönytorna	söder	om	järnvägen	får	ett	starkt	genomslag	i	analysen	blir	
viktigt	att	ta	hänsyn	till.	Många	används	idag	som	rekreationsområden	men	det	finns	
potential	att	öka	dess	parkkaraktär	och	således	öka	dess	användningsområde.	
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5.2.4	Förtätningsfrihet	

	 	

	 	
Multikriterieanalys	8	-	Förtätningsfrihet	Vikingstad:	jordbruksmark,	antal	fastigheter,	kommunal	mark	och	skyddad	
mark	

Jordbruksmark	(40	%)	
Den	omgivande	jordbruksmarken	letar	sig	in	centralt	i	Vikingstad	sydväst	och	nordöst	
om	stationen.	Jordbruksmarken	sydväst	om	stationen	är	återkommande	då	den	skapar	
ett	glapp	i	bebyggelsen	och	som	möjlig	byggbar	mark.	Jordbruksmarken	nordöst	om	
stationen	har	potential	att	utvecklas	som	stationsnära	bebyggelse	om	infrastrukturen	
kompletteras	på	ett	sätt	att	området	integreras	med	korta	gångavstånd	till	stationen.	
	
Antal	fastigheter	(10	%)	
I	Vikingstads	mest	tätbebyggda	delar	finns	många	fastighetsägare	som	kan	beröras	av	en	
förtätning.	Viktas	faktorn	högt	i	multikriterieanalysen	dämpas	förtätningsfriheten	i	
centrala	lägen	och	förhöjs	i	mer	glesbebyggda	områden.	
	
Kommunal	mark	(10	%)	
Kommunal	mark	ger	ökad	frihet	åt	kommunen	och	kan	underlätta	utvecklingen	av	
kommunala	visioner.	I	det	stationsnära	området	förekommer	kommunalägd	mark	
främst	norr	och	nordöst	om	stationen.	Söder	om	järnvägen	hittas	den	kommunala	
marken	främst	i	de	mindre	områdena	med	öppen	mark.		
	
Skyddad	mark	(40	%)	
Strax	norr	om	stationen	ligger	en	utmärkt	fornlämning	vilket	begränsar	den	
stationsnära	utvecklingen.	På	området	ligger	ett	gravfält	och	vid	tidigare	
förundersökningar	sydväst	om	fältet	påträffades	inget	hinder	för	bebyggelse,	dock	
kräver	hela	det	utmärkta	området	ytterligare	utredning	om	nybyggnation	planeras	till	
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området.	I	restriktionsområdena	sydväst	om	stationen	finns	fornlämningar	i	form	av	
historiska	bosättningar	och	området	kräver	undersökning	vid	ändrad	markanvändning.	
Öster	om	järnvägen	ligger	historiska	bosättningar	med	osäker	utbredning	vilket	gör	att	
förundersökningar	är	nödvändiga	vid	ändrad	markanvändning.	
	

	
Resultat	multikriterieanalys	8	-	den	sammanlagda	förtätningsfriheten	

Den	sammanlagda	förtätningsfriheten	
Vid	ett	första	ögonkast	ges	intrycket	att	tätbebyggda	områden	med	många	fastigheter	
haft	stort	genomslag	i	multikriterieanalysen	vilket	delvis	är	korrekt.	Jordbruksmark	och	
skyddad	mark	har	värderats	högt	i	analysen	och	det	är	samspelet	dem	två	emellan	som	
ger	störst	utslag	och	utgör	de	områden	som	har	stor	förtätningsfrihet.	De	områden	som	
inte	är	jordbruksmark	i	jordbruksmarkskartan	medför	en	måttlig	begränsning	och	
områdena	med	över	100	fastigheter	överlappar	dessa	områden	och	ger	därmed	utslag	i	
analysen,	även	fast	de	viktats	lågt.	Många	av	de	kulturhistoriska	områdena	med	
begränsad	frihet	överlappar	områden	med	jordbruksmark,	få	fastigheter	och	kommunal	
mark	och	dämpas	av	den	stora	förtätningsfriheten	i	övriga	tre	faktorer.	Gravfältet	norr	
om	stationsområdet	och	det	begränsade	området	söder	om	järnvägen	har	gett	utslag	i	
analysen.	Att	de	kulturhistoriskt	viktiga	områdena	försvinner	från	analysen	på	många	
platser	är	en	indikation	om	att	de	borde	ha	tilldelats	en	högre	skyddsklassning.	I	fallet	
Vikingstad	hade	det	resulterat	i	att	alla	kulturhistoriskt	viktiga	områden	hade	begränsat	
förtätningsfriheten.	Begränsningen	från	områdena	med	över	100	fastigheter	kan	komma	
att	påverka	viktiga	influensområden	för	stationsnära	planering	i	ett	senare	skede.	
Många	fastighetsägare	kan	komplicera	en	förtätningsprocess	men	det	långsiktiga	värdet	
av	att	förtäta	i	ett	stationsnära	läge	kan	eventuellt	vara	värt	en	utdragen	process	och	
således	kan	det	vara	negativt	att	tätbebyggda	områden	ger	sämre	utslag	på	
förtätningsfriheten.	
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5.3	Resultat:	Utvecklingsscenarion	för	stationsnära	planering	

	 	 	
	

	
Resultat	4	-	Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	i	Vikingstad.	Konstruerad	utifrån	det	sammanlagda	
förtätningsbehovet,	förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	

Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	
De	potentialstarka	områdena	som	i	multikriterieanalysen	av	utrymmet	och	friheten	
kunde	iakttas	norr	och	sydväst	om	stationen	dämpas	lite	av	ett	måttligt	behov,	men	ger	
utslag	och	skapar	A-lägen	för	stationsnära	utveckling.	Söder	om	stationen	finns	ett	A-
läge	med	obebyggd	och	öppen	mark	som	har	god	rekreationspotential	för	den	
stationsnära	bebyggelsen.	I	dagsläget	är	det	en	grästäckt	yta	med	träd	men	
nyttjandekapaciteten	har	möjlighet	att	öka	med	god	parkplanering.	I	sydvästra	
Vikingstad	finns	ett	A-läge	lokaliserat	mellan	industrifastigheterna	i	väst	och	
bostadsbebyggelsen	i	norr.	Gångavståndet	till	station	är	ca	900	–	1000	meter	via	
bilvägen	vilket	betyder	att	en	stationsnära	utveckling	i	området	är	i	behov	av	
infrastruktursatsningar	vilket	kan	begränsa	intresset	för	utveckling	på	grund	av	ökade	
exploateringskostnader.	
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Ett	A-läge	ges	i	de	områdena	där	stort	förtätningsbehov,	stort	förtätningsutrymme	och	
stor	förtätningsfrihet	överlappar.	I	stationens	närområde	är	förtätningsbehovet	stort	
och	relativt	utbrett	men	överlappas	av	det	begränsade	förtätningsutrymmet	som	följer	
den	bebyggda	marken.	Behovet	och	utrymmet	överlappar	varandra	i	områden	med	
öppen	mark	men	A-lägena	hindras	där	av	förtätningsfrihetens	begränsningar.	A-lägena	
gynnas	till	störst	del	av	kollektivtrafikpotentialen	och	det	goda	serviceunderlaget	nära	
stationen.	Fokusområdena	begränsas	dock	starkt	av	influensen	från	förhistoriska	
lämningar,	existerande	bebyggelse	och	tätbebyggda	områden	där	många	inblandade	
fastighetsägare	riskerar	att	komplicera	förtätningsprocessen.	Utifrån	metodtabellen	kan	
man	se	att	både	kollektivtrafikpotentialen	och	serviceunderlaget	får	ett	förväntat	utslag	
i	analysen	då	båda	har	viktats	högt	i	multikriterieanalysen	och	sedan	ligger	till	grund	för	
de	A-lägen	som	skapas.	Ett	förväntat	resultat	återfås	även	från	den	skyddade	marken	
trots	att	vissa	begränsningsområden	möjligtvis	borde	ha	tilldelats	en	högre	
skyddsklassning.	I	enighet	med	modellens	avsikt	dämpar	områden	med	många	
fastighetsägare	förtätningsfriheten	med	avsikt	att	undvika	långdragna	
planeringsprocesser	i	A-lägen.	Byggbar	mark	har	i	modellen	för	avsikt	att	positivt	
påverka	förtätningsutrymmet.	I	fallet	Vikingstad	där	den	byggbara	marken	vägdes	med	
70	procent	i	multikriterieanalysen	ledde	detta	till	att	den	bebyggda	marken	fick	en	
hämmande	inverkan	på	förtätningsutrymmet	vilket	starkt	dämpade	betydelsen	av	
befintlig	infrastruktur	och	flack	mark.	Så	som	faktorerna	är	viktade	i	
multikriterieanalysen	ger	de	fortfarande	ett	förväntat	utslag.	 	
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Resultat	5	–	Marknadsintressanta	exploateringsområden	i	Vikingstad.	Konstruerad	utifrån	de	sammanlagda	
marknadsintressanta	förtätningsområdena,	förtätningsutrymmet	och	förtätningsfriheten	

Marknadsintressanta	exploateringsområden	
Till	skillnad	från	de	kommunala	fokusområdena	dämpas	inte	de	potentialstarka	
områdena	norr	och	sydväst	om	stationen	av	ett	måttligt	behov	utan	ger	fullt	utslag	som	
marknadsintressanta	exploateringsområden.	De	marknadsintressanta	områdena	kan	
starkt	kopplas	dit	tillgängligheten	är	som	störst	på	orten.	Anledning	till	att	A-läget	i	
sydväst	från	scenariot	ovan	inte	utmärker	sig	som	marknadsintressant	beror	av	den	
sämre	tillgängligheten	till	målpunkter	och	lägre	regional	tillgänglighet.		
	
Ett	A-läge	ges	i	de	områdena	där	betydande	marknadsintresse	överlappar	med	stort	
förtätningsutrymme	och	minst	måttlig	förtätningsfrihet.	Det	marknadsintressanta	
området	breder	ut	sig	runt	stationen	och	där	det	överlappar	med	måttligt	
förtätningsutrymme	minskas	det	marknadsintressanta	området.	Förtätningsutrymmet	
följer	som	tidigare	nämnt	den	obebyggda	öppna	marken	på	orten	vilket	gör	att	A-lägen	
skapas	endast	i	de	områden	där	betydande	marknadsintresse	överlappar	med	obebyggd	
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och	öppen	mark.	Förtätningsfriheten	påverkar	inte	utkomsten	av	A-lägena,	förutom	i	
områden	med	absoluta	begränsningar,	eftersom	områden	med	lägre	frihet	än	måttlig	
inte	existerar.	Störst	positiv	inverkan	på	A-lägena	ges	av	tillgängligheten	till	målpunkter,	
serviceunderlaget	och	den	regionala	tillgängligheten.	Förtätningsutrymmet	begränsar	
de	intressanta	A-lägena	och	det	är	främst	den	bebyggda	miljön	som	sätter	gränserna	för	
var	det	är	intressant	att	exploatera.	Då	förtätningsutrymmet	begränsas	till	öppen	
byggbar	mark	hindrar	det	att	A-lägen	skapas	i	den	bebyggda	miljön,	många	intressanta	
stationsnära	förtätningsområden	går	därför	förlorade	i	analysen.	Alla	tre	
marknadsdrivna	faktorer	ger	ett	förväntat	utslag	i	analysen	vilket	främst	visar	sig	i	hur	
centraliserade	de	marknadsintressanta	områdena	är	till	områden	med	hög	
tillgänglighet.	 	
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Resultat	6	-	Konsensusutveckling	i	Vikingstad.	Konstruerad	utifrån	det	sammanlagda	förtätningsbehovet,	
marknadsintressanta	förtätningsområdena,	förtätningsfriheten	

Konsensusutveckling	
Ett	A-läge	ges	där	områdena	för	stort	förtätningsbehov,	betydande	marknadsintresse	
och	minst	måttlig	förtätningsfrihet	överlappar.	Förtätningsfriheten	ger	endast	utslag	i	
områden	med	absoluta	begränsningar	då	måttlig	frihet	är	lägsta	frihetsgraden.		
	
Tillgänglighet	till	målpunkter,	regional	tillgänglighet	och	serviceunderlaget	skapade	i	
multikriterieanalysen	ett	centraliserat	område	kring	stationen	med	betydande	
marknadsintresse.	I	multikriterieanalysen	av	förtätningsbehovet	viktades	
serviceunderlaget	högt	och	skapade	tillsammans	med	kollektivtrafikpotentialen	ett	
område	med	stort	behov	fokuserat	kring	stationen.	Det	är	de	två	områdena	som	ger	
utslag	i	konsensusutvecklingen	och	skapar	A-lägen	tätt	kring	stationen.	De	tre	isolerade	
A-lägena	kommer	från	områden	där	kollektivtrafikpotentialen	och	den	
osammanhängande	bebyggelsen	tillsammans	skapat	stort	behov	vilka	senare	delvis	har	
överlappat	områden	med	betydande	marknadsintresse.	Faktorer	som	kan	kopplas	till	
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tillgänglighet	bör	utifrån	den	anpassade	modellen	huvudsakligen	ge	utslag	som	gynnar	
stationsnära	planering	centralt	på	en	ort.	I	analysen	ligger	fyra	stycken	faktorer	vilka	
kan	kopplas	till	tillgänglighet	bakom	A-lägena	i	konsensusutvecklingen,	regional	
tillgänglighet,	kollektivtrafikpotential,	serviceunderlag	och	tillgänglighet	till	målpunkter.	
I	Vikingstad	där	stationen	ligger	centralt	är	det	således	förväntat	att	A-lägena	i	en	
konsensusutveckling	centreras	kring	stationen	och	dess	närområde.	Att	de	förväntade	
utslagen	erhålls	är	ett	stöd	för	att	modellen	fungerar	korrekt	i	tätorter	där	stationen	är	
lokaliserad	mitt	på	orten.	

Del	6.	Diskussion	
I	fallstudierna	prövades	den	anpassade	modellen	på	två	mindre	tätorter	med	skilda	
förutsättningar	och	kvaliteter.	Här	kommer	jag	att	föra	en	diskussion	kring	faktorerna	i	
modellen,	hur	de	fångades	upp	i	modellen	och	deras	respektive	utfall.	Målet	är	att	
modellen	ska	kunna	användas	oavsett	region	och	det	är	således	viktigt	att	förstå	varför	
vissa	faktorer	ger	ett	visst	utfall	och	varför	andra	inte	ger	ett	förväntat	utfall.	Att	belysa	
modellens	brister	och	möjligheter	är	en	grund	för	att	modellen	ska	kunna	användas	på	
andra	platser	och	därefter	anpassas	om	nödvändigt.	Kapitlet	inleds	med	en	diskussion	
kring	metodens	faktorer	för	att	sedan	diskutera	resultatet	utifrån	fallstudierna	och	
avslutningsvis	kommer	förs	en	diskussion	om	hur	ett	fortsatt	arbete	kring	modellen	kan	
se	ut.	

6.1	Diskussion	i	förhållande	till	analysen	
Här	förs	en	diskussion	kring	hur	faktorerna	fångas	upp	i	modellen.	Vilka	de	viktigaste	
bristerna	hos	varje	faktor	är	och	om	de	kan	förbättras.	Arbetets	fyra	delfrågor	
besvarades	till	stor	del	med	hjälp	av	litteraturstudien	i	del	två	och	presenteras	i	tabell	
ett	över	modellen	i	del	tre.	Följande	diskussion	är	en	uppföljning	av	modellen	efter	att	
den	prövats	i	praktiken	och	bidrar	således	till	att	ytterligare	komplettera	svaren	på	
frågeställningarna	som	gavs	i	tabell	ett.	

6.1.1	Förtätningsbehov	
	
Kollektivtrafikpotential	
Kollektivtrafikpotentialen	beskriver	–	efter	det	nuvarande	väg-	och	gatunätet	på	orterna	
–	i	vilka	områden	potentialen	är	störst	att	ortens	invånare	väljer	kollektivtrafiken	före	
bilen.	Potentialen	bedöms	vara	störst	för	arbetsplatser	och	bostäder	inom	600	meter	
respektive	1000	meters	gångavstånd	från	stationen.	Kollektivtrafikpotentialen	fångas	i	
analysen	upp	som	ett	tillgänglighetsmått	mot	stationen	baserat	på	det	lokala	vägnätets	
struktur.	Detta	gör	att	barriäreffekter	av	t.ex.	järnvägen,	vattendrag	och	sämre	
tillgänglighet	i	vägnätet	fångas	upp	i	analysen.	I	Skänninge	fångas	barriäreffekten	av	
järnvägen	upp	mycket	tydligt	i	analysen,	men	det	blir	också	tydligt	att	det	glesa	vägnätet	
öster	om	stationen	skapar	omvägar	och	förlänger	gångavståndet	till	stationen,	vilket	
försämrar	tillgängligheten	till	kollektivtrafiken	för	arbetsplatsområden	i	området.	I	
Vikingstad	syns	tydligt	järnvägens	barriäreffekt	på	tillgängligheten	mellan	norra	och	
södra	delen	av	orten.	Boende	söder	om	järnvägen	får	en	omväg	på	ca	200	meter	på	
grund	av	underpassagens	bristfälliga	integration	med	det	övriga	vägnätet.	En	av	
bristerna	i	kollektivtrafikpotentialen	är	att	den	relativt	strikt	följer	den	nuvarande	
strukturen	på	orterna.	Det	finns	oexploaterade	områden	som	med	mycket	små	
infrastrukturella	åtgärder	har	möjlighet	att	hamna	i	ett	stationsnära	läge.	Dessa	
områden	fångas	inte	upp	i	analysen	eftersom	kollektivtrafikpotentialen	ger	utslag	på	de	
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fastigheter	som	nås	inom	600	meter	respektive	1000	meters	gångavstånd	från	stationen	
i	det	befintliga	vägnätet.	Viktiga	oexploaterade	områden	med	möjlighet	att	ligga	
stationsnära	riskerar	därför	att	bli	förbisedda.	Det	kan	således	vara	befogat	att	studera	
tillgängligheten	i	vägnätet	utifrån	stationen	och	undersöka	om	övriga	faktorer	kopplade	
till	förtätningsbehovet	ger	upphov	till	stort	förtätningsbehov	i	oexploaterade	områden	
som	med	mindre	infrastrukturella	ändringar	kan	få	en	god	kollektivtrafikpotential.	
	
Osammanhängande	bebyggelse	
Den	osammanhängande	bebyggelsen	ingår	i	multikriterieanalysen	för	
förtätningsbehovet	tillsammans	med	funktionsblandning,	kollektivtrafikpotential	och	
serviceunderlag.	Något	som	utmärkte	sig	i	analysen	var	hur	viktiga	områden	med	
osammanhängande	bebyggelse	inte	fångades	upp	i	Skänninge.	I	både	Vikingstad	och	
Skänninge	bildar	den	osammanhängande	bebyggelsen	en	ring	runt	orten	på	grund	av	
orternas	relativt	kompakta	struktur.	Ur	förtätningssynpunkt	är	det	mest	intressant	när	
osammanhängande	bebyggelse	hittas	i	orternas	centrala	delar.	I	Skänninge	kunde	
osammanhängande	bebyggelse	identifieras	inom	radien	för	både	600	och	1000	meter	
från	stationen.	Inte	något	av	områdena	fångades	upp	i	multikriterieanalysen	vilket	
visade	sig	bero	på	att	kollektivtrafikpotentialen	och	funktionsblandningen	överlappade	
dessa	områden	i	punkter	med	litet	behov	och	vägde	tillsammans	tyngre	än	den	
osammanhängande	bebyggelsen.	I	Vikingstad	fångades	däremot	den	osammanhängande	
bebyggelsen	upp	i	de	centrala	delarna	och	gav	utslag	på	det	sammanlagda	
förtätningsbehovet.	Den	del	av	den	osammanhängande	bebyggelsen	som	bildar	en	ring	
runt	orterna	fångades	inte	upp	i	någon	av	analyserna.	Den	största	anledningen	till	det	är	
att	osammanhängande	bebyggelse	ingår	i	multikriterieanalys	tillsammans	med	två	i	
övrigt	starkt	centraliserade	faktorer,	kollektivtrafikpotential	och	serviceunderlag,	som	i	
både	Skänninge	och	Vikingstad	viktats	mycket	fördelaktigt	i	analysen.	
	
Funktionsblandning	
Funktionsblandning	ökar	dagbefolkningen	i	ett	område	enligt	både	Spacescape	(2009)	
och	Schylberg	(2008),	vilket	leder	till	effektivare	användning	av	en	transportnod	och	
resulterar	i	positiva	effekter	på	serviceunderlaget.	Funktionsblandningen	är	också	en	
viktig	faktor	i	människors	val	av	transportmedel	och	hjälper	till	att	stärka	
stationsområdets	status	som	en	tillgänglig	målpunkt	i	samhället.	Att	arbeta	för	
funktionsblandningen	i	det	stationsnära	området	blir	således	viktigt	dels	för	att	
integrera	stationsområdet	i	den	rådande	strukturen	och	för	att	skapa	bästa	möjliga	
underlag	för	service-	och	verksamheter	i	det	stationsnära	området.	I	analysen	fångas	
funktionsblandningen	upp	mycket	tydligt	och	påverkar	det	totala	förtätningsbehovet.	
Tydligast	illustreras	det	i	Skänninge	där	ett	stort	område	med	god	funktionsblandning	
dämpar	förtätningsbehovet	precis	söder	om	stationen	och	hindrar	A-lägen	från	att	
skapas.	God	funktionsblandning	har	som	uppgift	att	dämpa	förtätningsbehovet	i	
analysen	och	den	hämmande	effekt	den	fick	i	Skänninge	var	därför	förväntad.	Det	går	
dock	att	ifrågasätta	om	funktionsblandningen	överlag	är	god	inom	hela	det	25	hektar	
stora	området	eftersom	det	är	möjligt	att	fånga	upp	ett	renodlat	bostadsområde	och	ett	
verksamhetsområde	som	saknar	koppling	till	varandra	på	en	så	pass	stor	yta.	
Sannolikheten	är	också	stor	att	outnyttjade	markytor	med	förtätningsbehov	fångas	in	
över	25	hektar	och	sedan	inte	fångas	upp	i	analysen.	Konsekvensen	av	att	mäta	
funktionsblandningen	i	25	hektarsområden	är	att	många	viktiga	stationsnära	
förtätningsområden	eventuellt	förbises.	För	att	öka	validiteten	och	säkerhetsställa	att	
funktionsblandningen	inte	missriktat	dämpar	det	sammanlagda	förtätningsbehovet	bör	
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25	hektarsrutorna	ersättas	med	mindre	rutor	om	10	hektar.	Inom	10	hektarsrutor,	det	
vill	säga	områden	strax	över	300x300	meter,	minskas	risken	att	fånga	upp	områden	
utan	koppling	till	varandra.	Analysen	blir	då	tydligare	och	sannolikheten	att	områden	
med	”falsk	funktionsblandning”	dämpar	förtätningsbehovet	sjunker.	
	
Funktionsblandningen	är	viktig	för	attraktionskraften	för	områdena	och	blir	därför	
viktig	för	att	lyckas	med	stationsnära	planering.	Kan	tillföra	saker	där	
funktionsblandningen	är	bra.		
	
Serviceunderlag	
Serviceunderlaget	är	mätt	utifrån	varje	enskild	fastighet	och	mäter	från	vilka	fastigheter	
en	verksamhet	har	möjlighet	att	nå	störst	antal	byggnadsteknisk	area	(BTA)	inom	1000	
meters	gångavstånd.	När	serviceunderlaget	mäts	i	förhållande	till	varje	fastighet	tas	
automatiskt	hänsyn	till	avståndet	från	ortens	centrala	delar	eftersom	fastigheter	i	ortens	
periferi	når	ett	lägre	BTA	då	de	omringas	av	färre	fastigheter	och	tilldelas	därför	ett	
sämre	värde.	Serviceunderlaget	fångar	därmed	delvis	upp	tillgängligheten	inom	orten	
utefter	det	lokala	vägnätets	struktur.	Dilemmat	med	att	mäta	serviceunderlaget	efter	
BTA	är	att	fastigheter	inom	gångavstånd	från	stora	industrifastigheter	ofta	når	ett	högt	
BTA	vilket	ger	bra	utslag	på	serviceunderlaget.	Problemet	jämnas	dock	ut	något	
eftersom	det	ofta	är	kring	industrifastigheterna	den	arbetande	dagbefolkningen	nås	på	
mindre	orter.	I	både	Skänninge	och	Vikingstad	innehas	75	procent	av	arbetsplatserna	på	
orten	av	inpendlande	arbetskraft,	vilket	utgör	29	procent	respektive	18	procent	av	
orternas	befolkningsunderlag	och	sammanlagda	serviceunderlag.	Ett	alternativt	mått	på	
serviceunderlaget	hade	varit	att	ge	varje	fastighet	samma	värde	och	mäta	utifrån	vilka	
fastigheter	en	verksamhet	har	möjlighet	att	nå	flest	antal	fastigheter	inom	1000	meters	
gångavstånd.	Konsekvenserna	hade	blivit	att	flerfamiljsfastigheter	och	villafastigheter	
hade	gett	samma	utslag	och	industrifastigheter	och	arbetsplatsområden	med	stor	andel	
dagbefolkning	hade	inte	fångats	upp	i	analysen.	I	studien	klassificeras	serviceunderlaget	
efter	ett	equal	interval	(jämna	intervall)	för	att	i	största	mån	beskriva	serviceunderlaget	
i	relation	till	den	specifika	orten.	Klassificeringen	användes	för	att	det	inte	gick	att	hitta	
pålitliga	siffror	för	vad	som	kan	anses	vara	ett	bättre	eller	sämre	serviceunderlag	i	
mindre	tätorter.	Definitionen	av	en	mindre	tätort	är	också	väldigt	bred	och	om	metoden	
ska	vara	övergripande	användbar	för	mindre	tätorter	finns	det	ett	värde	i	att	den	kan	
lokalanpassas	efter	orten	i	fokus.	Det	finns	emellertid	andra	klassificeringar	att	överväga	
för	att	beskriva	en	faktor	i	relation	till	en	specifik	ort.	Naturliga	brytpunkter	följer	
exempelvis	naturliga	gränser	i	materialet	och	grupperar	attributvärdena	så	att	
variansen	inom	varje	klass	är	mindre	än	mellan	klasserna.	Att	mäta	serviceunderlaget	
utifrån	BTA	och	varje	fastighet	i	ett	equal	interval	fångar	dock	på	ett	tydligt	sätt	upp	
skillnaderna	mellan	flerfamiljsfastigheter	och	villafastigheter	samt	dagbefolkningen	som	
utgör	en	markant	del	av	serviceunderlaget.	Metoden	tenderar	således	att	spegla	
orternas	rådande	förhållanden	relativt	bra.	Det	mest	önskvärda,	vilket	hade	ökat	
validiteten,	hade	varit	att	mäta	serviceunderlaget	utifrån	vilka	fastigheter	på	orten	en	
verksamhet	har	möjlighet	att	nå	flest	antal	individer,	men	av	etiska	skäl	är	kartläggning	
på	individnivå	mycket	svårt.	

6.1.2	Marknadsintressanta	förtätningsområden	
	
Målpunkter	
Mindre	tätorters	attraktionskraft	beror	enligt	Pettersson	(2013)	till	stor	del	av	dess	
grundutbud	av	handel	och	service,	men	också	specifika	naturgivna	förutsättningar,	
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kulturvärden	och	historiska	miljöer	påverkar	attraktionskraften	positivt.	Tillsammans	
utgör	dessa	element	målpunkter	på	en	ort	och	tillgängligheten	till	målpunkter	används	
ofta	som	ett	mått	på	urban	kvalitet	(Talen	2002	&	Bath	et	al	2000,	refererade	i	Schylberg	
2008).	Marknadsintresset	i	mindre	tätorter	kan	därför	kopplas	till	områden	där	
attraktionskraften	och	den	urbana	kvaliteten	är	stor,	med	andra	ord	till	platser	där	
tillgängligheten	till	ortens	målpunkter	är	störst.	Tillgängligheten	till	målpunkter	mäts	
efter	hur	många	målpunkter	som	nås	inom	ett	gångavstånd	på	1000	meter	från	varje	
fastighet.	Eftersom	antalet	disponibla	målpunkter	mäts	utifrån	det	lokala	vägnätets	
struktur	mäts	samtidigt	till	viss	del	ortens	generella	tillgänglighet.	I	studien	klassificeras	
tillgängligheten	till	målpunkter	efter	ett	equal	interval	(jämna	intervall)	för	att	beskriva	
tillgängligheten	i	relation	till	den	specifika	orten.	I	analysen	fångas	tillgängligheten	till	
målpunkter	upp	något	annorlunda	i	de	båda	fallstudierna.	Två	tredjedelar	av	Skänninges	
målpunkter	är	lokaliserade	till	stadskärnan	och	eftersom	klassindelningen	sker	utifrån	
ett	equal	interval	uppdelat	i	tre	klasser	bildar	områdena	med	bäst	tillgänglighet	till	
målpunkter	ett	lokalt	tillgänglighetsmått	till	stadskärnan.	I	Vikingstad	är	spridningen	av	
målpunkter	relativt	jämn	över	orten	och	tillgängligheten	till	målpunkter	fångas	då	
närmast	upp	som	ett	generellt	tillgänglighetsmått	som	beskriver	från	vilka	fastigheter	
tillgängligheten	är	störst	inom	orten.	En	konsekvens	av	att	antalet	målpunkter	mäts	
efter	ett	equal	interval	är	att	oavsett	hur	många	målpunkter	det	finns	på	en	ort	kommer	
det	alltid	att	skapas	marknadsintressanta	områden.	I	dessa	områden	är	det	inte	säkert	
att	tillgängligheten	till	antalet	målpunkter	stämmer	överens	med	marknadens	
preferenser	eller	förväntningar.	I	Skänninge	nås	mellan	38	–	58	målpunkter	från	de	
områdena	med	bäst	tillgänglighet	medan	områden	med	bäst	tillgänglighet	till	
målpunkter	i	Vikingstad	endast	når	mellan	11	–	16	målpunkter.	För	att	klassificera	
antalet	målpunkter	efter	bestämda	gränsvärden	krävs	god	kunskap	om	hur	många	
målpunkter	som	kan	anses	godtyckligt	för	en	mindre	tätort.	Ett	alternativ	i	brist	på	
tillgänglig	fakta	inom	området	hade	varit	att	göra	en	inventering	av	det	totala	antalet	
målpunkter	i	orterna	längs	Östgötapendeln	och	efter	materialet	tagit	fram	ett	
medelvärde	som	symboliserar	ett	godtyckligt	antal	målpunkter	för	en	mindre	tätort	i	
Östergötland.	Tillgängligheten	till	målpunkter	hade	då	kunnat	klassificeras	utifrån	det	
medelvärdet.	Att	göra	en	sådan	inventering	hade	varit	mycket	tidskrävande	och	tyvärr	
inte	möjlig	i	relation	till	den	här	studiens	begränsade	tidsperiod.	Det	bör	dock	också	
tilläggas	att	om	gränsvärdena	för	antalet	målpunkter	satts	efter	en	inventering	av	
målpunkter	i	Östergötland	hade	studiens	validitet	minskat	på	andra	platser	i	Sverige.	Att	
använda	ett	equal	interval	belyser	var	de	bästa	förutsättningarna	inom	varje	ort	finns.	
Varje	ort	har	sina	platsspecifika	egenskaper	och	det	är	således	viktigt	att	analysera	varje	
orts	förutsättningar	för	stationsnära	utveckling	i	relation	till	orten.	
	
Regional	tillgänglighet	
Stationsnära	planering	har	en	regional	dimension	även	om	bebyggelseutveckling	sker	
lokalt.	För	de	mindre	tätorterna	handlar	det	om	att	stärka	stationens	roll	som	knutpunkt	
på	orten	där	kommersiell-	och	offentlig	service	samt	arbetsplatser	lokaliseras	närmast	
stationen	för	att	underlätta	vardagslivsmönstret	för	de	som	utnyttjar	kollektivtrafiken.	
Tillgängligheten	till	arbetsplatser	är	en	av	mindre	tätorters	viktigaste	tillväxtkrafter	
enligt	Pettersson	(2013)	eftersom	de	i	större	utsträckning	än	större	tätorter	är	
beroende	av	goda	villkor	för	resande	och	transport.	Den	regionala	tillgängligheten	i	
analysen	har	således	som	uppgift	att	stärka	det	område	som	ligger	i	direkt	anslutning	till	
stationen	för	att	befästa	det	regionala	utvecklingsintresse	som	är	kopplat	till	
regionförstoring	och	tillgänglighet	på	den	lokala	arbetsmarknaden.	För	att	stationsnära	
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planering	ska	blir	framgångsrikt	krävs	en	utbyggnad	i	det	stationsnära	läge	som	ligger	
inom	600	meters	gångavstånd	från	stationen.	Detta	utbyggnadsbehov	skapar	
intressanta	möjligheter	för	privata	investerare	att	utveckla	kommersiella	verksamheter	
i	det	stationsnära	området,	som	enligt	Cervero	et	al	(2002)	ger	möjligheter	till	bra	
avkastningskrav	då	den	ökade	tillgängligheten	och	tidsvinsten	kapitaliseras	i	
markvärdet	i	stationsnära	lägen.	Analysen	fångar	väl	upp	det	stationsnära	område	dit	
kommersiell-	och	offentlig	service	samt	arbetsplatser	bör	lokaliseras	utifrån	
stationsnäraprincipen.	Eftersom	avkastningsmöjligheterna	i	dessa	lägen	är	fördelaktiga	
blir	underlaget	kring	stationen	mycket	viktigt	i	kommuners	förhandling	med	privata	
aktörer	för	att	få	till	ett	bra	samarbete	som	gynnar	båda	parter.	Den	regionala	
tillgängligheten	mäts	ur	ett	arbetsmarknadsperspektiv	till	skillnad	från	
kollektivtrafikpotentialen	som	mäter	var	potentialen	är	störst	att	människor	använder	
kollektivtrafiken	utifrån	aktuella	förhållanden.	Arbetsmarknadsperspektivet	gör	att	
områden	som	ligger	längre	bort	än	600	meters	gångavstånd	från	stationen	tilldelas	ett	
måttligt	marknadsintresse.	Cervero	et	al.	(2002)	visar	att	även	stationsnära	bostäder	ger	
möjlighet	till	bra	avkastning	då	tidsvinsten	kapitaliseras	i	markvärdet	och	ökar	
fastighetsvärdet.	Bostäder	bedöms	ligga	stationsnära	upp	till	ca	1000	meter	från	
stationen	och	den	måttliga	begränsningen	som	blir	en	effekt	av	den	regionala	
tillgänglighetens	fokus	på	arbetsmarknaden	gör	att	områden	med	goda	
avkastningsmöjligheter	för	bostadsbyggande	inte	fångas	upp	i	den	regionala	
tillgängligheten.	Dessa	områden	fångas	däremot	upp	av	övriga	faktorer	som	har	
inflytande	på	marknadsintresset	i	analysen.	
	
Serviceunderlag	
Serviceunderlaget	förekommer	två	gånger	i	analysen.	För	att	tillgodose	behovet	av	
service-	och	verksamhetsetableringar	i	det	stationsnära	området	skapar	bra	
serviceunderlag	ett	förtätningsbehov.	Under	marknadsintressanta	områden	bidrar	
serviceunderlaget	med	att	peka	ut	de	områden	där	avkastningskravet	från	kommersiella	
fastigheter	och	bostäder	enligt	teorin	är	mest	fördelaktiga	för	privata	investerare.	
Serviceunderlaget	fångas	upp	väldigt	tydligt	i	analysen,	dels	för	att	det	som	faktor	
beskriver	relativt	stora	områden	och	dels	för	att	det	viktats	högt	i	multikriterieanalysen	
av	både	Linköpings	och	Mjölby	kommun.	Att	serviceunderlaget	viktats	högt	som	en	
inflytande	faktor	på	både	förtätningsbehovet	och	marknadsintressanta	områden	tyder	
på	att	det	är	en	avgörande	faktor	för	stationsnära	planering	utifrån	kommunernas	
perspektiv.	Intressant	i	analysen	är	hur	serviceunderlaget	och	tillgängligheten	till	
målpunkter	fångas	upp	i	punkter	där	de	överlappar	varandra.	I	föregående	stycke	
påpekade	jag	att	det	måttliga	marknadsintresset	mellan	600	–	1100	meter	från	stationen	
inte	gynnar	marknadsintressanta	områden	för	bostadsutveckling	eftersom	dessa	
områden	inte	fångas	upp	i	den	regionala	tillgängligheten,	men	fångas	upp	av	övriga	
faktorer	med	inflytande	på	marknadsintresset.	Detta	beror	på	att	den	regionala	
tillgängligheten	i	båda	fallstudierna	viktats	med	50	procent	i	multikriterieanalysen.	
Detta	får	effekten	att	området	mellan	600	–	1100	meter	från	stationen	som	tilldelats	ett	
måttligt	marknadsintresse	i	den	regionala	tillgängligheten	endast	kommer	att	få	utslag	
som	mycket	marknadsintressant	område	i	de	fall	serviceunderlaget	och	tillgängligheten	
till	målpunkter	överlappar	i	samma	punkt.	När	det	händer	väger	de	två	faktorerna	
tyngre	om	båda	har	ett	mer	fördelaktigt	värde	på	marknadsintresset	än	måttligt	i	den	
punkten.	Serviceunderlaget	kompletterar	således	i	samspel	med	tillgängligheten	till	
målpunkter	de	övriga	marknadsintressanta	områdena	inom	orten	där	utveckling	av	
både	kommersiella	verksamheter	och	bostäder	enligt	teorin	kan	ge	goda	
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avkastningskrav.	Att	serviceunderlaget	är	en	del	av	både	behovet	och	marknadstrycket	
kan	leda	till	att	de	båda	drivkrafterna	till	viss	del	uppstår	parallellt.	Detta	är	dock	inte	
något	som	är	uppenbart	i	fallstudierna.	Det	som	kan	uppmärksammas	är	att	behovet	
kretsar	kring	kollektivtrafikpotentialen	medan	marknadstrycket	kretsar	kring	den	
regionala	tillgängligheten	och	i	förbindelse	till	dessa	två	faktorer	finns	serviceunderlaget	
ofta	närvarande.	Att	det	finns	en	faktor	som	har	möjlighet	att	föra	samman	behov	och	
marknadstryck	kan	vara	fördelaktigt	i	arbetet	med	stationsnära	planering	eftersom	det	
ofta	är	beroende	av	en	gynnsam	dialog	mellan	det	offentliga	och	privata.	

6.1.4	Förtätningsutrymme	
	
Byggbar	mark	
Byggbar	mark	beskriver	i	modellen	vad	regionförbundet	Östsam	(2014)	kallar	annan	
öppen	mark	vilket	innefattar	gräs-,	grus-	och	asfaltsytor	samt	ströskog.	Dessa	ytor	har	
stor	förtätningspotential	då	de	ofta	är	lågutnyttjade	och	kan	upplevas	som	otrygga	
kvällstid.	Byggbar	mark	är	väsentligt	för	exploatering	och	i	modellen	fångades	de	öppna	
markytorna	upp	och	bidrog	till	områden	med	stort	förtätningsutrymme	som	senare	
positivt	påverkade	A-lägen	för	marknadsintressanta	områden.	
	
Förorenad	mark	
Den	förorenade	marken	fångades	upp	av	modellen	i	båda	fallstudierna	men	fick	störst	
genomslag	i	Skänninge	på	grund	av	den	täta	förekomsten	i	industriområdena	öster	om	
stationen.	I	materialet	till	den	här	studien	fanns	inte	någon	information	om	
föroreningarnas	utspridning	utan	endast	var	källan	till	själva	föroreningen	var	
lokaliserad.	Buffertzonen	runt	markföroreningarna	utgörs	av	en	radie	på	50	meter,	det	
är	ett	godtyckligt	avstånd	som	kan	varieras.	
	
Befintlig	infrastruktur	
Att	bygga	ny	infrastruktur	ökar	exploateringskostnaden	i	byggnadsprojekt	vilket	höjer	
avkastningskravet	och	både	offentliga	och	privata	byggnadsprojekt	i	mindre	tätorter	är	
känsliga	för	höga	avkastningskrav.	Områden	med	gles	infrastruktur	gav	tydliga	utslag	i	
analysen	vilket	begränsade	A-lägesutvecklingen	för	både	kommunala	fokusområden	
samt	marknadsintressanta	exploateringsområden.	Det	begränsade	utrymmet	–	vilket	är	
resultatet	av	gles	infrastruktur	–	gör	att	många	potentiella	områden	som	har	möjlighet	
att	hamna	i	stationsnära	lägen	med	mindre	infrastrukturella	förändringar	inte	fångas	
upp.	För	offentlig	utveckling	kan	det	därför	vara	viktigt	att	undersöka	om	den	totala	
samhällsvinsten	är	större	än	kostnaderna	i	de	fall	ett	område	måste	kompletteras	med	
infrastruktur.	I	en	konsensusutveckling	kan	frågan	om	ny	infrastruktur	bli	viktig	för	det	
offentliga	i	förhandlingar	med	privata	aktörer.	
	
Flack	mark	
I	både	fallstudierna	var	det	stationsnära	området	mycket	flackt	och	skapade	inga	
begränsningar	i	förtätningsutrymmet.	I	Skänninge	gavs	flack	mark	20	procents	
inflytande	och	bidrog	med	positivt	inflytande	på	övriga	faktorer	i	multikriterieanalysen.	
I	Vikingstad	gavs	flack	mark	endast	5	procents	inflytande	vilket	starkt	begränsade	dess	
påverkan	på	förtätningsutrymmet.	
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6.1.4	Förtätningsfrihet	
	
Jordbruksmark	
Jordbruksmark	fick	olika	betydelse	i	fallstudierna.	I	Vikingstad	fick	den	stor	betydelse	
för	friheten	och	skapade	intressanta	förtätningslägen	väster	om	stationen,	medan	
jordbruksmarken	inte	fångades	upp	i	Skänninge.	Orsaken	är	att	i	Skänninge	viktades	
kommunal	mark	högt	i	multikriterieanalysen	vilket	fick	en	dämpande	effekt	på	den	icke	
kommunalägda	jordbruksmarken.	I	Vikingstad	fick	kommunal	mark	endast	10	procents	
inflytande	vilket	gjorde	att	den	starkt	viktade	jordbruksmarken	gav	positivt	utslag	på	
förtätningsfriheten.	I	båda	fallstudierna	gavs	jordbruksmark	tydligt	inflytande	i	
modellen	vilket	stödjer	teorin	att	jordbruksmark	är	en	viktig	resurs	för	stationsnära	
utveckling	på	orterna.	
	
Antal	fastigheter	
I	regionförbundet	Östsams	(2014)	studie	kring	stationsnära	planering	identifierades	att	
många	inblandade	aktörer	med	skilda	intressen	ofta	komplicerar	planprocessen.	För	att	
undvika	långdragna	och	komplicerade	planprocesser	kan	man	i	ett	tidigt	skede	
identifiera	områden	där	många	fastighetsägare	riskerar	att	blir	berörda.	I	analysen	
delades	orterna	upp	i	25	hektarsrutor	där	rutor	med	fler	än	100	fastigheter	tilldelades	
en	måttlig	begränsning.	I	Skänninge	gavs	tätbebyggda	områden	endast	10	%	inflytande	i	
multikriterieanalysen	vilket	innebar	att	de	inte	nämnvärt	påverkade	resultatet	då	de	
överlappade	områden	med	stor	frihet	i	övriga	faktorer.	I	Vikingstad	fångades	de	
tätbebyggda	områden	upp	betydligt	tydligare,	trots	ett	lågt	inflytande	på	endast	10	%	i	
multikriterieanalysen	även	här.	Skillnaden	i	Vikingstad	var	att	de	tätbebyggda	områdena	
i	analysen	överlappade	områden	med	måttlig	frihet	i	övriga	faktorer.	De	tätbebyggda	
områdenas	tydliga	inflytande	på	förtätningsfriheten	i	Vikingstad	tyder	på	att	faktorn	väl	
fångas	upp	av	modellen.	Att	tätbebyggda	områden	viktades	lågt	av	både	Mjölby	och	
Linköpings	kommun	gör	dock	att	man	kan	ifrågasätta	dess	relevans	för	stationsnära	
planering	i	mindre	tätorter,	trots	att	problematiken	kring	många	inblandade	aktörer	
identifierats	som	ett	hinder	av	regionförbundet	Östsam.	Att	undvika	tätbebyggda	
områden	i	ett	tidigt	skede	av	planeringsprocessen	–	endast	för	att	undvika	en	aningen	
utdragen	process	–	kan	medföra	att	viktiga	förtätningsområden	försummas	redan	från	
start.	Alternativet	är	att	från	början	försöka	skapa	en	bra	dialog	som	senare	har	
möjlighet	att	resultera	i	bra	förtätningar	på	orterna.	Många	fastighetsägare	kan	
komplicera	en	förtätningsprocess	men	det	långsiktiga	värdet	av	att	förtäta	i	ett	
stationsnära	läge	kan	eventuellt	vara	värt	en	utdragen	process	och	det	kan	därför	vara	
negativt	att	tätbebyggda	områden	ger	sämre	utslag	på	förtätningsfriheten.	
	
Kommunal	mark	
Kommunal	mark	viktades	högt	och	fick	stor	betydelse	för	förtätningsfriheten	i	
Skänninge	vilket	senare	hade	stor	inverkan	på	de	kommunala	fokusområdena	för	
stationsnära	planering.	I	Vikingstad	gav	den	kommunala	marken	endast	10	procents	
inflytande	vilket	resulterade	i	att	icke	kommunal	jordbruksmark	fick	stor	betydelse.	Det	
är	inte	tydligt	varför	kommunal	mark	viktades	lågt	i	Vikingstad	då	majoriteten	av	
utvecklingsområdena	i	Vikingstads	fördjupade	översiktsplan	är	lokaliserade	till	
kommunalägd	mark.	En	anledning	kan	vara	att	Linköpings	kommun	är	intresserade	av	
vilka	områden	utanför	de	kommunalägda	som	är	allra	viktigast	för	den	fortsatta	
planeringen.		
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Skyddad	mark	
Det	finns	ett	dilemma	kopplat	till	klassningen	av	skyddad	mark	i	analysen.	I	de	fall	den	
skyddade	marken	inte	klassas	som	en	absolut	begränsning	anses	den	utgöra	en	måttlig	
begränsning.	De	utmarkerade	skyddsområdena	är	i	regel	väl	tilltagna	och	därmed	svåra	
att	undvika,	speciellt	i	mindre	tätorter	där	ytan	är	begränsad.	Den	måttliga	friheten	i	
dessa	områden	ska	begränsa	förtätningspotentialen	men	eftersom	den	viktas	
tillsammans	med	tre	andra	faktorer	i	en	multikriterieanalys	dämpas	den	måttliga	
friheten	om	övriga	faktorer	väger	tyngre	i	samma	punkt.		
I	analysen	över	Vikingstad	resulterade	multikriterieanalysen	för	förtätningsfriheten	i	att	
områden	med	stor	frihet	i	övriga	tre	faktorer	överlappade	kulturhistoriska	
skyddsområden	med	måttlig	frihet	och	vägde	sammanlagt	tyngre.	Begränsningen	av	de	
kulturhistoriska	områdena	fick	således	ge	företräde	åt	den	stora	friheten	i	övriga	
faktorer.	Det	är	precis	så	en	multikriterieanalys	ska	fungera	men	i	verkligheten	kvarstår	
dock	dilemmat	med	den	måttliga	begränsningen	i	de	kulturhistoriska	områdena.	I	
Vikingstad	skulle	problemet	dämpas	något	om	man	gav	en	högre	skyddsklassning	till	
skyddsområden	med	måttlig	begränsning.	I	utbyte	blir	dock	risken	att	stora	områden	
centralt	på	orten	nästintill	riskerar	att	klassas	som	absoluta	begränsningar	vilket	kan	få	
oproportionerligt	stor	inverkan	på	förtätningsfriheten.		
I	Skänninge	fick	inte	multikriterieanalysen	för	förtätningsfriheten	samma	tydliga	effekt	
som	i	Vikingstad.	Den	kommunala	marken	viktades	högt	vilket	ledde	till	att	kommunala	
markytor	vägde	tyngre	än	den	måttliga	begränsningen	i	skyddsområdena	i	centrala	
Skänninge.	I	Skänninge	hade	en	högre	skyddsklassning	i	kulturhistoriska	områden	med	
stor	sannolikhet	resulterat	i	en	begränsning	av	förtätningsfriheten	som	inte	
överensstämmer	med	verkligheten.	Att	använda	en	högre	skyddsklassning	kan	således	
leda	till	att	man	förbiser	viktiga	förtätningsområden	där	det	egentligen	inte	råder	några	
större	begränsningar.	Den	skyddade	marken	har	som	uppgift	att	begränsa	
förtätningsfriheten	och	bör	därför	endast	innehålla	mark	som	utgör	en	absolut	
begränsning.	De	natur-	och	kulturområden	som	utgör	områden	med	måttlig	
begränsning	bör	således	inte	påverka	förtätningsfriheten	utan	förtätningsutrymmet	
eftersom	de	begränsar	hur	mycket	som	kan	förtätas,	inte	var	det	inte	kan	förtätas.	En	
tänkbar	lösning	vore	att	skapa	en	kombinerad	faktor	av	alla	markförhållanden	som	
bidrar	till	måttliga	förtätningsbegränsningar	vilken	ersätter	faktorn	förorenad	mark	i	
analysen.	Skyddad	mark	skulle	då	endast	beskriva	absoluta	begränsningar	medan	alla	
måttliga	begränsningar	samlades	under	en	och	samma	faktor	under	
förtätningsutrymmet.	En	sådan	förändring	skulle	påverka	utgången	av	de	A-lägen	som	
skapas	i	koppling	till	marknadsintressanta	områden	då	de	beror	av	stort	utrymme	men	
endast	måttlig	frihet.	Både	förtätningsfriheten	och	förtätningsutrymmet	är	avgörande	
för	utgången	av	de	A-lägen	som	skapas	i	fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	
och	eftersom	man	inte	kan	veta	hur	en	faktor	med	enbart	begränsningar	skulle	viktas	
under	förtätningsutrymmet	kan	man	endast	anta	att	en	förändring	av	den	här	typen	
skulle	få	inverkningar	på	de	A-lägen	som	skapas	även	där.	
I	multikriterieanalysen	viktade	Linköpings	kommun	förorenad	mark	under	
förtätningsutrymme	med	10	procents	inflytande	och	skyddad	mark	under	
förtätningsfrihet	med	40	procents	inflytande.	Båda	faktorerna,	som	de	är	uppdelade	i	
analysen,	påverkar	hur	mycket	inflytande	begränsningar	ges	men	den	otydliga	
uppdelningen	av	faktorerna	leder	till	viss	tveksamhet	och	behöver	korrigeras.	För	att	
metoden	ska	fungera	korrekt	blir	det	viktigt	att	kategorisera	in	mark	efter	den	
begränsning	den	bidrar	med,	inte	efter	den	kategori	marken	är	klassificerad	efter.	För	
att	öka	studiens	validitet	bör	därför	skyddad	mark	endast	beskriva	absoluta	
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begränsningar	under	förtätningsfrihet	och	under	förtätningsutrymme	bör	förorenad	
mark	ersättas	med	en	faktor	som	kombinerar	alla	markförhållanden	som	medför	en	
måttlig	begränsning.	

6.2	Diskussion	i	förhållande	till	resultaten	
I	följande	avsnitt	diskuteras	resultaten	från	analysen	och	hur	de	förhåller	sig	till	
litteraturstudien	i	del	två.	Finns	det	några	oväntade	resultat	eller	stämmer	det	överens	
med	vad	man	teoretiskt	kunde	förvänta	sig?	
	
Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	
Fokusområdena	för	den	offentliga	utvecklingen	av	stationsnäraprincipen	är	starkt	
kopplade	till	var	utvecklingsbehovet	av	bostäder,	service	och	verksamheter	är	som	
störst	inom	orten	för	att	stärka	tillväxten	och	öka	kollektivtrafikanvändningen.	Utifrån	
teorin	bör	således	A-lägen	skapas	i	nära	anslutning	till	stationen,	på	platser	med	låg	
funktionsblandning	och	i	områden	där	ortens	attraktionskraft	är	stor	och	kan	locka	nya	
invånare.	Samtliga	A-lägen	skapas	inom	ett	gångavstånd	på	1000	meter	från	stationen	
vilket	stämmer	överens	med	vad	teorin	anser	är	ett	stationsnära	läge.	I	varje	A-läge	
finns	ett	starkt	serviceunderlag	eller	svag	funktionsblandning	som	behöver	
kompletteras.	Enligt	teorin	ger	ett	starkt	serviceunderlag	upphov	till	ett	
förtätningsbehov	för	att	stärka	ortens	attraktionskraft	och	tillväxtmöjligheter.	Stärks	
funktionsblandningen	ger	det	i	teorin	upphov	till	en	ökad	dagbefolkning	som	i	sin	tur	
stärker	serviceunderlaget	och	ökar	förutsättningarna	för	en	effektivare	användning	av	
kollektivtrafiken.	I	Skänninge	utgörs	över	hälften	av	det	stationsnära	området	väster	om	
järnvägen	av	riksintresse	för	kulturvård	vilket	enligt	regionförbundet	Östsam	(2014)	
begränsar	den	frihet	som	behövs	för	att	öka	den	offentliga	sektorns	möjligheter	att	
agera.	Den	offentliga	utvecklingen	i	mindre	tätorter	är	enligt	regionförbundet	Östsam	
(2014)	beroende	av	privata	fastighetsägare	och	aktörer	då	kommunen	äger	begränsat	
med	mark,	vilket	innebär	restriktioner	för	vad	som	är	möjligt.	Beroendet	av	kommunal	
mark	i	Skänninge	får	också	ett	stort	genomslag	på	de	kommunala	fokusområdena	då	A-
lägen	endast	skapas	på	kommunal	mark,	vilket	är	ett	belägg	för	den	frihetsbegränsning	
som	avsaknaden	av	kommunal	mark	medför.	För	att	kunna	öka	beståndet	av	
kommunalägd	mark	krävs	det	att	privata	fastighetsägare	är	villiga	att	sälja	mark	till	
kommunen.	Problemet	enligt	regionförbundet	Östsam	(2014)	är	att	många	
fastighetsägare	kräver	högre	avkastning	än	de	erbjuds	vilket	påverkar	utvecklingstakten	
negativt.	A-lägena	illustrerar	fokusområden	för	den	kommunala	utvecklingen	där	ett	
behov	att	utveckla	bostäder,	service	och	verksamheter	är	nödvändigt	för	att	öka	
funktionsblandningen	och	serviceutbudet	på	orten	i	mån	om	att	utveckla	
stationsnäraprincipen.	Eftersom	den	kommunala	utvecklingen	begränsas	till	områden	
med	stor	förtätningsfrihet	är	de	relativt	få	A-lägena	inte	någon	överraskning.	Teorin	
beskriver	tydligt	de	begränsningar	som	finns	kopplade	till	stationsnära	planering	och	
betydelsen	av	ett	offentligt	privat	samarbete	för	att	lyckas	utveckla	
stationsnäraprincipen	fullt	ut.	
	
Marknadsintressanta	exploateringsområden	
De	marknadsintressanta	områdena	skildrar	den	potentiella	marknadsefterfrågan	på	
orterna	och	skapar	en	bild	över	var	sannolikheten	är	störst	att	locka	privata	aktörer	att	
investera.	Marknadsefterfrågan	bygger	på	mindre	tätorters	attraktionskraft	och	byggs	
upp	av	bra	tillgänglighet	till	den	lokala	arbetsmarknaden	och	regionala	målpunkter	samt	
ett	bra	grundutbud	av	service	och	handel.	I	teorin	finns	det	stöd	för	att	fastighetsvärdet	
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ökar	på	både	bostäder	och	kommersiella	verksamheter	i	stationsnära	lägen	då	den	
ökade	tillgängligheten	och	tidsvinsten	kapitaliseras	i	markvärdet.	A-lägen	skapas	där	
något	eller	flera	av	dessa	krav	uppfylls	eftersom	det	finns	förutsättningar	att	möta	
avkastningskraven	från	privata	aktörer.	A-lägen	som	beskriver	marknadsintressanta	
investeringsområden	bör	därför	teoretiskt	vara	lokaliserade	kring	stationen	och	till	
områden	med	bra	serviceutbud	och	serviceunderlag.	I	båda	fallstudierna	kan	man	se	att	
de	marknadsintressanta	A-lägena	för	exploatering	förekommer	i	nära	anslutning	till	
stationen.	Studerar	man	var	på	orterna	tillgängligheten	till	målpunkter	och	
serviceunderlaget	är	bra	finner	man	att	de	överensstämmer	med	A-lägena.	Begränsat	
förtätningsutrymme	hejdar	dock	att	A-lägen	skapas	på	grund	av	de	ökade	
exploateringskostnader	som	kan	orsakas	av	förorenad	mark,	avsaknad	av	infrastruktur	
och	starka	lutningar.	Ökade	exploateringskostnader	höjer	marknadens	avkastningskrav	
i	mindre	tätorter	vilket	kan	få	konsekvenser	och	hindra	stationsnära	utveckling.	På	
grund	av	känsligheten	för	ökade	exploateringskostnader	i	mindre	tätorter	kan	det	finnas	
incitament	för	att	även	förtätningsfriheten	borde	haft	större	inverkan	på	de	
marknadsintressanta	exploateringsområdena	i	modellens	rådande	upplägg.	Om	
skyddsområden	som	utgör	en	måttlig	begränsning	skapar	en	kombinerad	faktor	
tillsammans	med	förorenad	mark	i	förtätningsutrymmet	–	vilket	diskuteras	i	föregående	
del	–	är	det	godtyckligt	att	minst	måttlig	frihet	krävs	för	de	marknadsintressanta	
områdena.	I	modellens	nuvarande	upplägg	utgör	skyddsområden	en	måttlig	
begränsning	för	förtätningsfriheten	och	påverkar	således	inte	utgången	av	de	
marknadsintressanta	områdena,	vilket	det	skulle	göra	under	förtätningsutrymme.	Det	
kan	diskuteras	om	privata	aktörer	är	villiga	att	ta	risken	att	investera	i	skyddade	
områden	på	grund	av	risken	för	en	utdragen	byggprocess	vilket	kan	leda	till	ökade	
exploateringskostnader.	
	
Konsensusutveckling	
I	konsensusutvecklingen	skildras	samspelet	mellan	förtätningsbehovet	och	
marknadsintressanta	områden	och	målet	är	att	visa	hur	en	produktiv	dialog	mellan	
offentliga	visioner	och	privata	intressen	kan	öka	utvecklingspotentialen	i	det	
stationsnära	området.	Konsensusutvecklingen	bygger	på	att	båda	parter	gynnas	när	
deras	intresseområden	överlappar.	I	ett	fungerande	samarbete	kan	det	offentliga	och	
det	privata	tillsammans	övervinna	begränsningar	och	privata	aktörer	kan	ges	
fördelaktiga	överenskommelser	om	den	offentliga	nyttan	är	stor.	
Konsensusutvecklingen	är	därför	inte	beroende	av	mer	än	måttlig	förtätningsfrihet	och	
förtätningsutrymme.	Utmärkande	för	konsensusutvecklingen	är	att	A-lägena	tilltar	kring	
de	kommunala	fokusområdena	och	stärker	kommunens	strategiska	utvecklingslägen	för	
stationsnära	planering.	Ett	bra	samarbete	mellan	offentligt	och	privat	blir	således	
eftersträvansvärt	då	det	bidrar	till	en	ökad	samhällsvinst.	För	att	underlätta	
konsensusutvecklingen	bör	strategin	i	den	kommunala	översiktsplaneringen	vara	att	
styra	utveckling	och	förtätning	till	dessa	s.k.	samförståndsområden	som	gynnar	båda	
parter.	
	
I	analysen	framgår	det	att	förtätningsfriheten	inte	inverkar	på	konsensusutvecklingen	
eftersom	att	lägre	förtätningsfrihet	än	måttlig	inte	finns	i	varken	Skänninge	eller	
Vikingstad.	A-lägen	i	konsensusutvecklingen	skapas	således	där	förtätningsbehovet	och	
de	marknadsintressanta	områdena	överlappar	varandra.	Att	förtätningsfriheten	inte	
innehåller	områden	med	lägre	frihet	än	måttlig	i	båda	fallstudierna	är	ett	resultat	av	att	
det	inte	funnits	skäl	att	reducera	friheten	mer	än	måttligt	i	de	båda	fallen.	På	andra	orter	
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än	fallstudieorterna	kan	det	däremot	vara	befogat	att	reducera	förtätningsfriheten	till	
lägre	än	måttlig	i	vissa	områden	vilket	skulle	påverka	konsensusutvecklingen.	
Anledningen	till	att	konsensusutvecklingen	inte	skapas	utifrån	en	sammanläggning	av	
resultat	ett	och	två	–	fokusområdena	för	kommunal	utveckling	och	de	
marknadsintressanta	exploateringsområdena	–	är	att	båda	scenariona	beror	av	
förtätningsutrymmet.	Förtätningsutrymmet	utgörs	främst	av	ekonomiska	begränsningar	
vilket	i	konsensusutvecklingen	kan	övervinnas	när	privata	och	offentliga	krafter	
samarbetar.	

6.3	Fortsatt	utveckling	och	användning	av	modellen	
Följande	avsnitt	ger	en	kort	summering	av	modellens	brister	och	diskuterar	
förbättringsåtgärder	och	rekommendationer	för	att	öka	modellens	validitet	för	framtida	
användning.	
	
I	diskussionen	kring	funktionsblandningen	blev	det	tydligt	att	de	stora	rutorna	om	25	
hektar	inte	tillförlitligt	fångade	upp	funktionsblandningen.	De	stora	rutorna	resulterade	
i	att	två	områden	utan	koppling	till	varandra	kunde	fångas	upp	i	samma	ruta	och	
beskriva	en	”falsk”	funktionsblandning	som	sedan	fick	negativt	inflytande	på	
förtätningsbehovet.	För	att	förbättra	tillförlitligheten	och	modellens	validitet	vid	
mätning	av	funktionsblandningen	bör	rutstorleken	minskas	till	en	hektar.	
Funktionsblandningen	mäts	då	inom	ett	område	av	ca	300x300	meter	vilket	gör	att	
kopplingen	mellan	bebyggelsen	blir	mer	tydlig	och	minskar	riskerna	att	”falsk”	
funktionsblandning	får	negativ	inverkan	på	förtätningsbehovet.	
	
Skyddsklassade	natur-	och	kulturområden	omöjliggör	inte	bebyggelse	men	kan	däremot	
förlänga	både	planerings-	och	byggprocessen	om	utdragna	undersökningar	krävs	innan	
byggtillstånd	ges.	En	utdragen	process	kan	orsaka	ökade	kostnader	vilket	gör	att	
skyddsklassade	områden	medför	en	måttlig	begränsning.	Måttliga	begräsningar	som	kan	
öka	kostnadsrisken	ska	finnas	under	förtätningsutrymmet	i	modellen.	I	diskussionen	
kring	skyddad	mark	föreslogs	att	skyddsklassade	natur-	och	kulturområden	som	inte	
utgör	en	absolut	begränsning	bör	skapa	en	kombinerad	faktor	med	förorenade	
markområden	under	förtätningsbehovet.	En	sådan	åtgärd	skulle	minska	oklarheten	i	
vad	som	viktas	i	multikriterieanalysen	och	öka	modellens	validitet	och	reliabilitet.	
	
Tätbebyggda	områden	visade	sig	i	diskussionen	kunna	flytta	fokus	från	betydelsen	av	att	
föra	en	dialog	med	involverade	fastighetsägare	och	aktörer,	som	kan	resultera	i	bra	
förtätningar	på	orterna,	till	att	en	dialog	undviks	redan	tidigt	i	planprocessen.	I	modellen	
dämpar	de	tätbebyggda	områdena	förtätningsfriheten	och	inverkar	negativt	på	de	
kommunala	fokusområdena.	Valet	att	använda	tätbebyggda	områden	som	en	
frihetsbegränsande	faktor	beror	således	på	vilken	typ	av	planeringsprocess	som	söks.	
Anses	det	vara	nödvändigt	att	undvika	något	längre	planeringsprocesser	för	att	få	till	ett	
genomförande	kan	faktorn	vara	bruklig,	men	om	man	är	mån	om	att	inte	gå	miste	om	
potentiella	förtätningsområden	kan	användandet	av	tätbebyggda	områden	som	en	
faktor	med	negativ	inverkan	på	förtätningsfriheten	ifrågasättas.	
	
I	diskussionen	kring	kollektivtrafikpotentialen	visade	det	sig	att	en	viktig	del	i	att	arbeta	
efter	stationsnäraprincipen	innebär	att	hitta	de	lägen	som	inom	definitionsräckvidden	
för	stationsnära	planering	har	god	potential	för	exploatering	och	förtätning.	Det	räcker	
inte	enbart	med	att	hitta	de	lägen	som	i	dagsläget	kan	nås	inom	gångavstånd	från	



	 73	

stationscentra,	det	handlar	likväl	om	att	se	potentialen	i	att	förändra	den	nuvarande	
strukturen	i	gatunätet	på	ett	sätt	som	tillgängliggör	existerande	bebyggelse	så	att	den	
hamnar	inom	ramen	för	stationsnära	planering.	Orters	lokala	gatunät	definierar	hur	
man	kan	ta	sig	från	en	punkt	till	en	annan	och	mindre	förändringar	i	det	lokala	gatunätet	
har	potential	att	tillgängliggöra	områden	som	idag	inte	anses	ligga	i	ett	stationsnära	
läge.	Det	belyser	vikten	av	att	noggrant	studera	varje	mätt	faktor	för	sig	och	inte	enbart	
analysens	slutresultat.	
	
I	scenariot	marknadsintressanta	exploateringsområden	avser	modellen	att	göra	en	
bedömning	av	marknadens	lokaliseringspreferenser	och	krav.	Jag	har	valt	att	tillämpa	
modellen	så	att	dessa	följer	stationsnäraprincipen	eftersom	jag	är	ute	efter	att	illustrera	
ett	hållbarhetsperspektiv	som	måste	skapas.	Modellen	tar	således	inte	hänsyn	till	
marknadens	faktiska	lokaliseringspreferenser	utan	illustrerar	en	framtida	potential	för	
marknadsintressanta	exploateringsområden	där	de	följer	stationsnäraprincipens.	Att	få	
marknadens	lokaliseringspreferenser	att	följa	stationsnäraprincipens	är	något	som	både	
Cervero	et	al	(2002)	och	Hartoft-Nielsen	(2008)	nämner	som	en	kritisk	och	avgörande	
faktor	för	stationsnära	planering.	Ur	ett	helhetsperspektiv	begränsar	detta	modellen	i	
vissa	antaganden,	den	tar	till	exempel	inte	hänsyn	till	att	den	regionala	tillgängligheten	
kan	vara	mycket	hög	nära	en	motorvägspåfart	och	fångar	heller	inte	upp	områden	där	
tillgängligheten	med	bil	är	hög,	detta	måste	man	som	modelltillämpare	måste	vara	
medveten	om.	
	
En	modell	är	ett	effektivt	arbetsverktyg	då	man	kan	göra	mycket	arbete	inom	ramen	för	
ett	antal	antaganden,	svagheten	är	att	resultatet	ibland	kan	vara	svårt	att	utvärdera.	I	
den	här	modellen	måste	faktorvikten	i	multikriterieanalysen	betonas	som	en	av	
modellens	kritiska	punkter	eftersom	den	är	så	viktig	för	resultatet.	När	varje	faktor	har	
viktats	i	multikriterieanalysen	tar	modellen	vid	och	jobbar	efter	grundviktningarna.	Om	
modelltillämparen	inte	från	början	känt	till	hur	betydelsefull	viktningen	av	varje	faktor	
är	för	resultatet	och	undervärderat	det	steget	i	analysen,	kan	resultatet	bli	missvisande.	I	
fallstudien	över	Vikingstad	framgår	det	att	kommunal	mark	endast	gavs	10	procents	
inflytande	i	multikriterieanalysen	vilket	betyder	att	kommunal	mark	inte	bedömdes	
vara	avgörande	för	planering	på	orten.	Studerar	man	Vikingstads	fördjupade	
översiktsplan	märker	man	dock	att	majoriteten	av	den	planerade	utvecklingen	planläggs	
till	kommunal	mark	vilket	är	en	indikation	på	att	faktorvikten	av	kommunal	mark	i	
analysen	antingen	har	missuppfattats	eller	undervärderats	av	planerarna	som	viktade	
faktorerna	inför	analysen.	Även	om	man	tagit	god	hänsyn	till	faktorvikterna	i	
multikriterieanalysen	är	det	möjligt	att	resultatet	inte	stämmer	överens	med	vad	man	
som	planerare	förväntat	sig.	En	av	metodens	styrkor	är	att	den	i	dessa	fall	kan	köras	
flera	gånger	med	alternerade	faktorviktningar	vilket	gör	det	möjligt	att	jämföra	hur	
inflytandet	av	olika	faktorer	påverkar	förtätningspotentialen.	
	
En	modell	vars	uppgift	är	att	ta	fram	förtätningspotentialen	på	en	ort	måste	kunna	
anpassas	till	varje	enskild	ort	eftersom	de	platsspecifika	egenskaperna	skiljer	sig	mellan	
orter.	För	att	modellen	ska	lyckas	ta	fram	en	orts	säregna	förtätningspotential	är	det	
således	viktigt	att	undersöka	varje	faktors	relevans	för	den	ort	som	är	i	fokus.	Att	kunna	
byta	ut	faktorer	i	modellen	är	med	andra	ord	en	förutsättning	för	att	modellen	ska	
kunna	vara	framgångsrik.	Av	de	faktorer	som	bygger	upp	modellen	i	den	här	studien	har	
några	sin	grund	i	teorin	om	regional	utveckling,	stationsnära	planering	och	mindre	
tätorters	attraktionskraft.	Medan	andra	faktorer	är	anpassade	efter	de	rådande	
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förhållandena	i	Östergötland	för	att	modellen	ska	fungera	på	ett	så	övertygande	sätt	som	
möjligt	efter	den	här	studiens	avgränsningar	och	mål.	Att	anpassa	modellen	efter	den	
miljö	i	vilken	den	används	ökar	både	validiteten	och	reliabiliteten	av	resultaten	och	bör	
därför	ses	som	en	rekommendation.	

Del	7.	Slutsatser	
Det	ursprungliga	syftet	med	det	här	arbetet	var	att	anpassa	en	existerande	
förtätningsmodell	efter	stationsnära	planering	i	mindre	tätorter	längs	
pendeltågssträckan	Motala-Mjölby-Linköping	i	Östergötland.	Metodiskt	har	studien	
arbetat	fram	en	förtätningsmodell	som	prövats	i	två	fallstudier	där	dess	validitet	och	
reliabilitet	har	satt	på	prov	och	resultatet	från	båda	fallstudierna	talar	för	modellens	
användbarhet.	Slutsatserna	går	längre	än	enbart	metoden	och	fokuserar	på	hur	den	kan	
användas	och	vilken	betydelse	modellen	kan	få	för	planering.	
	
I	en	studie	över	flera	orter	kommer	modellen	att	kunna	urskilja	de	orter	med	störst	
potential	att	utvecklas	i	enlighet	med	stationsnäraprincipen.	Utifrån	de	tre	olika	
utvecklingsscenariona	förtydligas	den	specifika	förtätningspotential	som	finns	på	varje	
enskild	ort.	De	orter	som	visar	på	stor	förtätningspotential	i	scenariona	har	egenskaper	
betydelsefulla	för	regional	utveckling	och	blir	således	mest	intressanta	ur	ett	regionalt	
perspektiv.	I	de	orter	där	analysen	pekar	på	en	begränsad	förtätningspotential	blir	det	
viktigt	att	analysera	vad	som	ligger	bakom	begränsningen	och	hitta	ett	sätt	att	stärka	
orten.	Ett	effektivt	tillvägagångssätt	är	att	utifrån	varje	enskilt	scenario	undersöka	
vilken	eller	vilka	faktorer	som	på	något	sätt	begränsat	förtätningspotentialen	på	orten.	
Ska	man	inom	en	region	satsa	på	stationsnära	utveckling	i	mindre	tätorter	för	att	stärka	
komplementariteten	och	flerkärnigheten	behöver	dessa	faktorer	övervinnas	snarare	än	
att	ses	som	hinder.	Modellen	har	inte	verktyg	för	att	övervinna	de	hinder	som	
konkretiseras	i	analysen,	den	är	i	sig	ett	verktyg	för	att	peka	ut	dem.	De	hinder	som	
modellen	för	fram	i	analysen	utgör	fundamentet	för	den	strategiska	utvecklingsfrågan	
som	måste	drivas	på	den	specifika	utvecklingsorten.	När	modellen	har	pekat	ut	viktiga	
orter	att	satsa	på	och	vilka	problem	som	blir	viktiga	att	övervinna	på	varje	ort	är	det	upp	
till	en	professionell	planeringsprocess	att	ta	över	och	hitta	en	lösning	på	problemen	som	
modellen	belyser	och	samtidigt	kommer	också	samspelet	mellan	regional	utveckling	och	
kommuner	in	i	bilden.	
	
I	orter	som	får	ett	litet	utslag	i	analysen	kan	det	även	vara	nödvändigt	att	undersöka	hur	
väl	orten	uppfyller	de	fem	baskriterier	som	Pettersson	(2013)	lägger	fram	som	
väsentliga	för	mindre	orters	attraktionskraft.	Fyra	av	de	fem	kriterierna	kan	kopplas	till	
betydelsen	av	att	både	kommunens	och	regionens	urbana	nätverk	förstärks	och	uppfylls	
inte	baskriterierna	någorlunda	väl	ger	det	utslag	i	analysen.	Tillgång	till	målpunkter,	
serviceunderlag,	regional	tillgänglighet	och	kollektivtrafikpotential	kan	alla	kopplas	till	
baskriterierna	och	ingår	i	både	förtätningsbehovet	och	marknadsintressanta	områden.	
Faktorerna	fungerar	som	ett	tillgänglighetsmått.	Kollektivtrafikpotentialen	och	den	
regionala	tillgängligheten	är	beroende	av	ortens	struktur	och	har	förmågan	att	utöka	
förtätningspotentialen	om	vägnätets	tillgänglighet	är	god	och	innehåller	få	barriärer.	
Tillgång	till	målpunkter	och	serviceunderlag	mäts	efter	tillgängligheten	i	det	lokala	
vägnätets	struktur	och	även	om	de	mäts	i	relation	till	den	specifika	orten	kommer	ett	
svagt	serviceunderlag	och	få	målpunkter	ge	betydligt	mindre	förtätningspotential	än	
motsatsen.	Så	för	att	stärka	orter	som	i	analysen	visar	på	en	liten	förtätningspotential	
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kan	utvecklingsstrategin	behöva	inkludera	åtgärder	för	att	stärka	ortens	
attraktionsförmåga	och	inte	enbart	fokusera	på	de	hinder	och	begränsningar	som	
eventuellt	måste	övervinnas.	I	några	fall	kan	det	till	och	med	vara	så	att	de	hinder	och	
begränsningar	som	måste	övervinnas	på	en	ort	är	förenliga	med	ortens	låga	
attraktionskraft.	I	orter	med	bristande	attraktionsförmåga	finns	dock	risken	att	ingen	är	
villig	att	betala	för	de	åtgärder	som	krävs	för	att	stärka	ortens	attraktionsförmåga	vilket	
kan	begränsa	platsens	framtidsutsikter.	De	orter	som	allra	bäst	uppfyller	Petterssons	
(2013)	baskriterier	har	goda	grundförutsättningar	att	kunna	utveckla	ett	
funktionsblandat	stationsnära	område	där	stationen	fungerar	både	som	en	viktig	
knutpunkt	på	orten	och	en	gate	till	övriga	regionen.	Det	centrala	i	den	regionala	
utvecklingspotentialen	är	att	invånare	ska	kunna	bo	och	arbeta	på	olika	orter	och	för	att	
urvalet	ska	bli	så	stort	som	möjligt	inom	den	lokala	arbetsmarknaden	blir	
tillgängligheten	till	och	funktionsblandningen	på	varje	ort	mycket	viktig.	Ur	ett	regionalt	
perspektiv	blir	det	viktigt	att	satsa	på	de	orter	som	bygger	och	utvecklar	för	att	förstärka	
både	kommunens	och	regionens	urbana	nätverk.	En	sådan	utveckling	leder	till	att	
regionen	vidareutvecklas	vilket	skapar	förutsättningar	för	att	stärka	flerkärnigheten.	De	
kommuner	som	inte	ser	till	det	större	perspektivet	och	utvecklas	åt	ett	håll	som	är	
ointressant	för	övriga	kommuner	bidrar	inte	med	något	som	är	av	intresse	för	regionen.	
I	urvalet	av	de	orter	det	ska	satsas	på	inom	regionen	blir	det	därför	viktigt	att	göra	en	
bedömning	om	kommunerna	kommer	att	planera	i	en	riktning	som	stödjer	både	det	
lokala	och	det	regionala.	
	
Visionen	om	stationsnära	planering	härstammar	från	regional	nivå	i	Östergötland	och	en	
viktig	del	av	DAR-arbetet	i	regionen	är	att	ta	fram	arbetsmodeller	för	hur	kommunerna	
enklare	ska	kunna	få	in	regionala	perspektiv	i	sina	lokala	processer	(DAR	2015).	Det	
regionala	perspektivet	fångas	upp	i	en	arbetsmodell	som	belyser	de	kritiska	frågor	på	en	
ort	som	kommunen	måste	övervinna	för	att	säkra	ortens	framtida	utveckling.	Att	föra	en	
konsensusinriktad	samhällsplanering	där	”det	lokala	regionala”	perspektivet	är	i	fokus	
kan	underlätta	för	kommuner	att	bedriva	en	lokal	planering	som	stärker	ortens	
betydelse	för	omlandet	utan	att	göra	avkall	på	det	som	är	viktigt	för	kommunens	
invånare	till	förmån	för	regionen.	En	”lokal	regional”	arbetsmodell	måste	således	tydligt	
kunna	belysa	vilka	förutsättningar	det	finns	på	en	ort	för	att	stärka	och	utveckla	dess	
regionala	betydelse	och	samtidigt	visa	hur	orten	gynnas	av	den	regionala	visionen	och	
därigenom	kan	stärka	sin	egen	attraktivitet.	Modellen	som	arbetats	fram	i	den	här	
studien	skapar	en	plattform	för	dialog	i	det	”lokala	regionala”	samarbetet	och	bidrar	
med	kunskapsunderlag	för	hur	både	regional	och	lokal	utveckling	kan	gynnas	i	en	
konsensusinriktad	samhällsplanering	mellan	regionförbund	och	kommuner.	Modellen	
har	potential	att	utvecklas	till	ett	färdigt	analysinstrument	på	regional	nivå	så	att	
kommuner	endast	behöver	vikta	faktorerna.	Kommuner	behöver	således	inte	själva	
sätta	upp	modellen,	vilket	undviker	att	ekonomiska	resurser	blir	ett	hinder	för	dem	att	
använda	den.	En	sådan	policy	kan	stärka	samarbetet	mellan	region	och	kommun	och	
integrera	regionala	perspektiv	i	lokala	processer.	
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Appendix	1	
Appendix	ett	har	för	avsikt	att	ge	en	tydligare	och	mer	förklarande	bild	över	hur	
multikriterieanalysen	och	scenariouppbyggnaden	utförts.	I	multikriterieanalysen	tas	
drivkrafterna	och	begränsningarna	fram	som	ligger	till	grund	för	den	
förtätningspotential	som	finns	på	en	ort.	Drivkrafterna	och	begränsningarna	är	en	
sammansättning	av	de	faktorer	som	ingår	i	respektive	kvadrant	för	förtätningsbehov,	
marknadstryck,	förtätningsutrymme	och	förtätningsfrihet	i	modellen.	De	tre	olika	
scenariona	skapas	sedan	efter	en	specifik	sammansättning	av	de	drivkrafter	och	
begränsningar	som	finns	på	en	ort,	sammansättningen	beskrivs	i	tabell	3	nedan.	
	

	
Figur	4	-	Den	anpassade	modellen.	Drivkrafterna	och	begränsningarna	byggs	upp	av	faktorerna	som	tillhör	respektive	
kvadrant.	
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1.	Multikriterieanalys	

	
Figur	5	-	Multikriterieanalys	av	de	faktorer	som	skapar	drivkraften	förtätningsbehov,	exemplet	är	från	Skänninge	i	
Mjölby	kommun.	Gröna	områden	skapar	ett	stort	behov,	gula	områden	ett	måttligt	behov	och	röda	områden	ett	litet	
behov.	

I	multikriterieanalysen	överlappas	de	karterade	faktorerna	och	deras	attributvärden.	
Varje	faktor	ges	ett	visst	inflytande	där	totalen	av	de	sammanlagda	inflytandena	utgör	
100	procent.	Från	multikriterieanalysen	skapas	en	resulterande	karta	som	beskriver	en	
drivkraft	eller	en	begränsning	och	innehåller	samma	attributvärden	som	faktorerna.	I	
det	illustrerade	fallet	ovan	visas	hur	faktorerna	som	ligger	till	grund	för	
förtätningsbehovet	i	Skänninge	viktades	av	planerare	i	Mjölby	kommun	och	nedan	
illustreras	den	resulterade	drivkraften,	det	sammanlagda	förtätningsbehovet.	
	
	

	
Figur	6	-	Det	sammanlagda	förtätningsbehovet	från	den	illustrerade	multikriterieanalysen	ovan.	Gröna	områden	
indikerar	stort	behov,	gula	områden	indikerar	måttligt	behov	och	röda	områden	indikerar	litet	behov.	

För	varje	kvadrant	i	den	anpassade	modellen	görs	en	multikriterieanalys	av	faktorerna	
för	att	ta	fram	drivkrafterna,	förtätningsbehov	och	marknadstryck,	samt	
begränsningarna,	förtätningsutrymme	och	förtätningsfrihet.	
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2.	Scenariouppbyggnad	
De	tre	olika	scenariona	tas	fram	genom	att	överlappa	drivkrafter	och	begränsningar	i	
olika	kombinationer	och	ta	fram	de	områden	där	specifika	attributvärden	överlappar	
varandra.	I	tabellen	nedan	visas	kriterierna	för	varje	scenario.	
	
Scenario	 A-lägen	 B-lägen	
Fokusområden	för	den	
kommunala	planeringen	

Område	med	stort	behov	
Område	med	stor	frihet	och	stort	
utrymme	

Område	med	minst	måttligt	
behov	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Marknadsintressanta	
exploateringsområden	

Område	med	stort	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	
och	stort	utrymme	

Område	med	minst	måttligt	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Konsensusutveckling	 Område	med	stort	behov	och	stort	
tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Område	med	minst	måttligt	
behov	och	minst	måttligt	tryck	
Område	med	minst	måttlig	frihet	

Tabell	3	-	Utvecklingsscenarion	(Spacescape	2009)	

2.1	Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	

	
Figur	7	-	Gröna	områden	indikerar	stort	behov,	utrymme	eller	frihet.	Gula	
områden	indikerar	måttligt	behov,	utrymme	eller	frihet	och	röda	områden	
indikerar	litet	behov,	utrymme	eller	frihet.	

Fokusområden	för	den	kommunala	planeringen	skapas	i	de	områden	där	stort	behov	
överlappar	områden	med	stort	utrymme	och	stor	frihet.	Den	resulterande	kartan	som	
beskriver	scenariot	visas	till	höger.	
	
	
	

	



	 81	

2.2	Marknadsintressanta	områden	

	
Figur	8	-	Gröna	områden	indikerar	betydande	marknadsintresse,	stort	
utrymme	eller	stor	frihet.	Gula	områden	indikerar	måttligt	
marknadsintresse,	utrymme	eller	frihet	och	röda	områden	indikerar	litet	
marknadsintresse,	utrymme	eller	frihet.	

Marknadsintressanta	områden	skapas	i	de	områden	där	betydande	marknadsintresse	
överlappar	med	stort	utrymme	och	minst	måttlig	frihet.	Till	höger	visas	den	
resulterande	kartan	som	beskriver	scenariot.	
	

2.3	Konsensusutveckling	

	
Figur	9	-	Gröna	områden	indikerar	stort	behov,	betydande	marknadsintresse	
eller	stor	frihet.	Gula	områden	indikerar	måttligt	behov,	marknadsintresse	
eller	frihet	och	röda	områden	indikerar	litet	behov,	marknadsintresse	eller	
frihet.	

Konsensusutveckling	skapas	i	områden	där	stort	behov	och	betydande	
marknadsintresse	överlappar	med	minst	måttlig	frihet.	Den	resulterande	kartan	
illustreras	till	höger.	
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