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Shopping center GLA per 1000 capita 

http://eeg.tuwien.ac.at/commonenergy/gla-per-capita-shopping-center 



Några torra jordbruksfakta: 

• De senaste 20 åren har vi på en global nivå förlorat 
matjord motsvarande den totala åkerarealen i USA (torka, 
ökenspridning, exploatering etc.) 
 

• Mellan 2000 och 2006 förlorade vi i Europa i genomsnitt 
252 ha odlingsbar jord per dag (hårdgjord yta, permanent 
täckt av ogenomträngligt material) 
 

• Förlusten av en hektar odlingsbar mark i Europa skulle 
behöva kompenseras genom att tio gånger mer mark tas i 
bruk på annan plats i världen 

 
     (EC COM/2012/046 final + EC SWD(2012) 101 final) 



  
 ”Tätortsutglesning och spridda bosättningar av låg 

densitet är ett av de största hoten mot en hållbar 
regional utveckling; offentlig service och underhåll 
blir dyrare och besvärligare att tillhandahålla, 
naturresurser blir överutnyttjade, allmänna 
transportnät blir otillräckliga, bilberoendet ökar, 
liksom trängseln i och runt städer. Samtidigt hotar 
den ökande andelen hårdgjorda ytor den biologiska 
mångfalden och ökar risken för både översvämningar 
och vattenbrist.” 

 

 (EC SWD(2012) 101 final) 



  
”Beslut om markanvändning utgör långsiktiga 

åtaganden som är svåra eller kostsamma att reversera. 

För tillfället tar man ofta sådana beslut utan att någon 

ordentlig förhandsanalys av konsekvenserna 

föreligger, genom t.ex. en strategisk miljöbedömning. 

Det är tydligt att EU har en viktig roll att spela, men 

det är genom medlemsstaternas regionala och lokala 

fysiska planering som principerna om hållbar 

markanvändning kan genomföras i praktiken.” 

 

(EC SWD(2012) 101 final) 



Malmö – en av de tätare städerna i Sverige: 

• Ca 300 000 inv. i Malmö 
 
• Ca 1,2 milj. Inv. i Skåne 

 
• Ca 1,2 milj. inv. i 

Köpenhamns tätort 
 

• Ca 2 milj. inv. i Kph:s 
storstadsområde 

© Lantmäteriet, i2012/107, GIS & layout Maria Barrdahl 



Malmö – en av de tätare städerna i Sverige: 

• Alla på kartan markerade 
tätorter med mer än 836 
invånare I Skåne samlade i 
ett geografiskt sammanh. 
område. 

 
• Ca 1,2 milj. inv. i 

Köpenhamns tätort 
• Ca 1,2 milj. Inv. i Skåne 
• Ca 2 milj. inv. i Kph:s 

storstadsområde 

© Lantmäteriet, i2012/107, GIS & layout Maria Barrdahl 

 



Malmö 

 

 - tätort 3 908 invånare/km² 
© Lantmäteriet, i2012/107 



Fredriksberg 

 

11.028 (Indbyg. pr. km²) = 2,8 ggr fler 
© Lantmäteriet, i2012/107 



Landskrona 

 

 - tätort 2524 inv./km² 
© Lantmäteriet, i2012/107 



• Google earth – flygfoton, 10 km höjd för resp. 
Göteborg, Stuttgart, Västerås, Mariestad och 
Arlöv. Därefter jämförande bilder från 5 km 
höjd av Burlöv (17.500 inv.) och Cuneo, Italien 
(56.000 inv., liksom foton från dessa båda 
orter hämtade från nätet. 



• Så – inga problem att förtäta i mindre orter – 
det kan vi ju se redan nu! 

• Mindre orter tar ofta mer yta i anspråk per 
invånare och har därför störst potential för 
förtätning. 

• Men hur och var? 

• Blir det inte dyrt? 



 



 



 



 Förtätning kontra spridd bebyggelse: 

 

Victoria Transport Policy Institute 



 Förtätning kontra spridd bebyggelse: 

 

Victoria Transport Policy Institute 







• Sverige är ett av de länder i Europa med störst 
stadsutglesning och väldigt få invånare/km2 

• Sverige är ett av de länder som har mest 
vägyta per invånare i hela världen 

 

• Konsekvenser? 



Svenskt Vatten: Räkna med höjda 
avgifter på dricksvatten 

 • Eftersatt underhåll och skärpta krav på vattenrening 
kommer att leda till kraftigt höjda avgifter för dricksvatten i 
framtiden. För att få ordning på situationen skulle arbetet 
behöva gå dubbelt så snabbt som det gör i dag, enligt 
branschorganisationen Svenskt Vatten. 
 

• Fortsätter vi i den här takten så byter vi ut alla rör på 250 
år. Och så länge håller ju inte rören. 
 

• Snarare är bedömningen att rören i Sverige kommer att 
hålla i mellan 100 och 150 år, enligt Anna Linusson. 
Underhållet av landets VA-nät är helt enkelt eftersatt, likt 
järnvägen. 
 

Svt.se 



Svensk tågtrafik får bottenbetyg 

• Sverige satsar långt under EU-snittet på drift och 
underhåll av järnvägarna i relation till brutto-
nationalprodukten (BNP), minst av alla EU-länderna på 
reinvesteringar, långt under snittet i förhållande till 
godstransporterna på järnväg, näst minst i förhållande 
till antalet tågresor och allra minst i förhållande till 
banlängden (GP, 2011). 

 

• Antal km järnväg/invånare: Sverige på plats 4 av 144 
länder (nationmaster.com) 



• Vad gör kommunerna, som ju har 
planmonopol, åt denna problematik? 



Översiktsplan Lund 2010: 

 

”5. Förtäta staden på ett bra sätt 

Förtätning av staden är en central strategi för att minska 

anspråken på åkermark. Förtätning kan grovt indelas i 

tre kategorier: förtätning i syfte att skapa bättre underlag 

för handel, service och kollektivtrafik, förtätning genom 

omvandling av verksamhetsområden, samt förtätning i 

områden där det finns behov av att läka staden.” 

 

 



Översiktsplan Lund 2010: 

 

”ÖP 2010 jämförs med ett nollalternativ, som 
ska illustrera den troliga utvecklingen om 
kommunen inte antar ÖP 2010. Nollalternativet 
består i princip av den nu gällande ÖPL -98, med 
antagna fördjupningar och redan påbörjad 
planering.” 

 





Översiktsplan Lund 2010: 

• Inga ytterligare jämförande siffror gällande 
förtätning kontra utglesning ur t.ex. 
infrastrukturperspektivet. 



Översiktsplan Lund 2010: 

Konsekvensbedömning:  

Det är oundvikligt att åkermark tas i anspråk när 
kommunens befolkning ska växa kraftigt. I nollalternativet 
tas mycket mindre mark i anspråk än i ÖP 2010. Mer 
förtätning och tät byggnation gör dock att ÖP 2010 
utnyttjar marken effektivare än nollalternativet. ÖP 2010 
tar 46-57 % mer mark i anspråk än nollalternativet men 
innehåller 67-87 % fler bostäder liksom mark för ESS, 
verksamheter och grönstruktur. ÖP 2010 bedöms som 
något positiv, medan nollalternativet bedöms vara 
måttligt positiv för hushållningen av mark. 



Avslutande frågor inför morgondagens seminarium? 

• Vilka scenarier gällande förtätning kontra 
utglesning har ni i Mariestad? 

• Vilka samhällsekonomiska konsekvensanalyser 
av de olika scenarierna har genomförts? 

• Vilka specifika stadsbyggnadskvaliteter vill 
Mariestad uppnå, som gör staden unik i 
förhållande till näraliggande större tätorter? 

• Hur väl samspelar stad och land i en planering 
för att uppnå största möjliga synergieffekter? 

 



Tack! 


