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Förord 
 
 
Integrering av handel och handelsetableringar i städer hänger samman med 
den av många kommuner önskade utvecklingen av funktionsblandade och 
attraktiva städer. 
 
Utvecklingsprojektet har haft kontakt med såväl handel som kommuner.  
Örebro kommun förväntas arbeta vidare med det aktuella och intressanta fallet 
Boglundsängen. 
 
Rapporten ska med lokal tillämpning i Örebro och med exempel från andra 
integreringsfall inspirera aktörer inom stadsutveckling med bl.a. 
fastighetsägare och trafik- och bebyggelseplanerare att arbeta med enkla 
verktyg vid samma bord. 
 
Planerare såväl hos kommuner, konsulter och Trafikverket bör med hjälp av de 
verktyg och metoder som här presenteras och tillämpas lättare kunna göra 
bedömningar om möjliga lösningar och föra dialoger i tidiga skeden av 
stadsplanering rörande handelsintegrering. 
 
Arbetet har utförts av Mario Rivera, Lars Nilsson och Svante Berg vid Ramböll 
samt av Jerker Söderlind från KTH, vilka ansvarar för rapportens innehåll. 
Från Trafikverket har Inga-Maj Eriksson ansvarat för projektet. Mathias 
Wärnhjelm, Trafikverket, och Alexander Dufva, Örebro kommun, har medverkat 
i referensgruppen. 

 
 
 
Anna Fällbom 
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Sammanfattning 
Integrering av handelsetableringar i staden har som syfte att skapa väl fungerande och ur kundens/ 
medborgarens perspektiv attraktiva handelsplatser. Ett överordnat mål är att skapa en ur energi- och 
ekonomiskperspektiv effektiv och resurshållande stad. 
 
Eftersom handelsplatser, köpcentra och handelsindustriområden kan fungera som en integrerad del av 
staden, bör även allmänt accepterade målen för stadsplanering även gälla för dessa handelns 
etableringar. Med utgångspunkt i detta föreslås att ett område är integrerad om det uppfyller de flesta av 
följande egenskaper: 
- Starkt närområde 
- Stadslik struktur med inre gatusystem 
- Mindre markparkeringar till förmån av parkeringsanläggningar 
- Ansluter till omgivande struktur och karaktär 
- Konkurrenskraftig kollektivtrafik 
- Attraktiv och konkurrenskraftig handel 
- Blandad markanvändning och funktioner 
 
Integrering bör ses som ett relativt begrepp med flera olika tänkbara integreringssituationer. 
Anledningen är att förutsättningar mellan och inom städer har en stor variation.  I rapporten identifieras 
tre typer av integreringssituationer: 
- Yttre integrering: en handelsetablering eller ett handelsindustriområde ansluter till den omgivande 
strukturen, det vill säga det finns en kontinuerlig och gemensam fysisk struktur för handeln och dess 
omgivning. 
- Inre integrering: en handelsetablering eller ett handelsindustriområde som har en funktionsblandad 
markanvändning. 
- Komplett integrering: en handelsetablering eller ett handelsindustriområde som har både yttre och inre 
integrering. 
 
Det är viktigt att det finns motiv och drivkrafter för att kunna inleda och genomföra en 
integreringsprocess. Integreringsprocessen kan vara lämplig att inleda i samband med kommunens egen 
planering (exempelvis översiktsplaner), förfråga om ny etablering samt vid situationer med krympande 
handel. Med utgångspunkt i handelns lokaliseringsstrategier samt den demografiska utvecklingen i 
landet, antas att de starkaste drivkrafter och därmed bästa förutsättningar för integrering av 
handelsetableringar och handelsområden bör finnas i de regioner och städer där 
befolkningskoncentrationen är starkast. Integreringsprocessen kan vara svår att initiera och driva i 
bostadsförorter utan arbetsplatser nära större arbetsort och handelsplats, mycket externa köpcentra 
samt handelsområden med låg funktionsblandning som går ekonomisk bra. 
 
Utvalda näringsaktörer intervjuades (sju stycken) för att få en inblick i handelns etableringsstrategier, 
framtidsutsikter och integrering i staden. Gemensamt för samtliga intervjuade var att de tror att den 
starka tillväxten av detaljhandeln kommer att fortsätta även i framtiden. Viktiga faktorer som påverkar 
utbyggnads- och etableringsstrategier är läge och närhet. Läget innebär närhet till infrastruktur, tillgång 
till kommunikationer och närhet till kunden, men även utrymme för expansion. Närhet till kunden är ett 
begrepp som har utvecklats med tiden. Från den lokala kvartesbutiken till externa handelsplatser som 
prioriterar bilburna kunder (hög tillgänglighet till väginfrastruktur) till dagens eftersträvan att lokalisera 
handelsplatsen i staden. Den begränsade tillgängligheten till väginfrastruktur och kapacitet gör att 
kundbasen behöver breddas från bilburna konsumenter till övriga konsumentgrupper.  
 
Urbanisering och expansionen av städer har gjort att flertalet av de etableringar som byggdes i externa 
lägen under 1970- och 1980-talen har kommit närmare staden eller blivit en del av staden. Med den nya 
närheten har tillkommit trafikproblem, sämre tillgänglighet för bilburna kunder, högre mark- och 
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hyreskostnader samt sämre utbyggnadsmöjligheter. Alltså många av de fördelar som föranledde den 
externa lokaliseringen har minskat. Om många av de fördelarna med externa läget försvinner och 
nackdelen med läget i staden kommer till, varför väljer fastighetsägaren inte att lägga ned etableringen 
och flytta till ett nytt externt läge? Varför väljer fastighetsägaren att bygga ut och anpassa etableringen 
till nya miljöer och förutsättningar? 
 
I rapporten föreslås två möjliga delförklaringar; dels att med ökad täthet minskar avståndet till kunden, 
dels att inte enbart billig mark och biltillgänglighet styr lokaliseringen av handelsetableringar.  
Lokaliseringsstrategierna på 1970- och 1980-talen är ett resultat av den tidsanda och de socioekonomiska 
aspekter som präglade utvecklingen och stadsbyggande under dessa tider, alltså bildominans och tillgång 
till ”billig” energi. Den senaste vågen av nya och modernisering av befintliga handelsetableringar försöker 
efterlikna stadens upplevelserikedom och attraktivitet. Dagens lokaliserings- och utvecklingsstrategier 
för handeln präglas av aktuell tidsanda och värderingar, alltså mångfalden av valmöjligheter och stor 
tillgänglighet i tid och rum. Den nya synen för närhet visar att det kan finnas ekonomiska incitament från 
handelns sida för en ökad integrering. 

Integreringsanalys 
En metod för att bedöma förutsättningar samt hitta egenskaper och funktioner som leder till en ökad 
integrering av handeln i städer föreslås. Analysen föreslås att bedrivas i två steg.  
 
I första steget görs en översiktlig bedömning av förutsättningar för integrering i staden. Analysen kan 
göras i samband med lokaliseringsstudier för nya handelsetableringar eller för att utvärdera 
integreringspotentialen av en befintlig handelsetablering/handelsindustriområde.  
 
Den inledande analysen bygger på hypotesen att integrering ur ett stadsperspektiv påverkas av fyra 
faktorer: läge i staden, kommunikationer, markanvändning (inom området och intill liggande områden) 
samt barriäreffekten från transportinfrastrukturen. Dessa fyra faktorer och dess inbördes samspel 
redovisas i ett integreringsdiagram, se figur A. Desto mer utrymme som täcks av diagrammet, desto bättre 
förutsättningar finns att åstadkomma en komplett integrering.  
 
I det andra steget görs en fördjupad analys som resulterar i en integreringsprofil för handelsetableringen 
/handelsområdet. Analysen bygger på hypotesen att ett samband finns mellan hur väl ett område eller 
etablering är integrerad i sin omgivning (staden) och dess markanvändning samt dess inre struktur. 
Markanvändningen beskriver de funktioner som finns i området samt exploateringsgraden, dvs 
funktionsblandning och täthet. Områdets inre struktur beskriver funktionaliteten, dvs hur området är 
anslutet till omgivande strukturer och system samt vilka förutsättningar områdets egna kvarters- och 
gatustruktur ger för integrering såväl inom som utanför området.  
 
Följande parametrar ingår i integreringsprofilen, se figur B: 
- Funktionsblandning: beskriver markanvändning och täthet 
- Inre exponering och barriär: beskriver hur väl gatu-, gång- och cykelnätet är utbyggt i förhållande till 
områdets storlek samt om gator som utgör en barriär finns i området 
- Genomströmning: beskriver i vilken grad är området anslutet till omgivande gatu-, gång- och 
cykelstrukturer samt orienterbarheten i områdets inre struktur 
- Sammanlänkning: beskriver hur stark är sambandet mellan etableringens/områdets yttre zon och 
omgivningen 
- Kollektivtrafik: beskriver hur konkurrenskraftig är kollektivtrafiken. 
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      Figur A: Exempel integreringsdiagram    Figur B. exempel integreringsprofil 

Strategier 
Föreslagna strategier redovisas i två grupper; markanvändning/funktionsbladning och struktur.  
 
För markanvändning och funktionsblandning föreslås åtgärder som leder till en mer varierad och effektiv 
markanvändning. I rapporten föreslås att markparkeringar minskas genom att ersättas med parkerings- 
anläggningar i hus eller garage. I studerade exempel och i utförda intervjuer framkom att trots höga 
investeringskostnader är parkeringsanläggningar intressanta för investerare. Det viktigaste är att ha ett 
läge som motiverar investeringen. Andra åtgärder är att arbeta med strukturen i etableringen/området för 
att möjliggöra en ändrad markanvändning samt tillkomsten av icke kommersiella kompletterande 
verksamheter. En förutsättning är att gällande planer kan ändras eller tillåter icke kommersiell 
verksamhet, exempelvis bostäder samt att gatustrukturen går att göra tätare. 
 
Strategier och åtgärder riktade till att förändra områdets infrastruktur och funktion är följande. 
- Tätare och utbyggt gatu-, gång- och cykelnät 
- Att ansluta det inre gatusystemet och GC-systemet till omgivande gator och GC-struktur 
- Att försöka minska eller överbrygga den barriäreffekt som transportinfrastruktur eller topografin 
medför 
- Att planera markanvändningen så att det kan ske en övergång mellan olika typer av markanvändning i 
etableringen/området och omgivningen 
- Skapa fler gator där bilar och övriga trafikanter följer samma rörelsemönster 
- Skapa gator som har tydliga riktningar för att förbättra orienterbarheten 
- Skapa en kontinuitet mellan inre system och omgivande strukturer för att förstärka öppenheten och 
orienterbarheten 
- Öka täckningsgraden av kollektivtrafiken samt förbättra turtätheten 
- Utveckla hållplatser till bytespunkter i strategiska lägen 
- Anlägga handel och verksamheter där det finns tillgång till och efterfråga på kollektivtrafik, exempelvis 
vid terminaler och bytespunkter 

Studieobjekt 
De i rapporten föreslagna metoder och strategier tillämpades på handels- och industriområde 
Boglundsängen i Örebro. Metoden beskrev på ett tillfredsställande sätt förutsättningar för integrering 
(utgångsläget). Två förslag till markanvändning och struktur togs fram och jämfördes. 
Integreringsprofilen beskrev på ett tillfredsställande sätt hur markanvändningen i kombination med 
strukturen kan ge bättre eller sämre förutsättningar för integrering.  
De positiva resultaten från Boglundsängen i Örebro tyder på den föreslagna metoden kan fungera som 
verktyg för att enklare sätt göra bedömningar samt underlätta dialogen om möjliga strukturella lösningar 
som stödjer en bättre integrering av aktuellt område i staden. De föreslagna analysmetoder behöver dock 
valideras i större skala. 
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1. Inledning 
Under de senaste hundra åren har transportssystemets utveckling ökat rörligheten och effektiviteten. Den 
decentraliserade rörligheten och därmed utspridda tillgänglighet som lastbilen och personbilen skapar, 
har också fått konsekvenser för stadens struktur och utbredning. De äldre transportsystemen 
koncentrerade tillgänglighet, vid exempelvis hamnar och järnvägsstationer, skapade koncentrerade och 
täta stadsstrukturer. Biltrafiken har möjliggjort ett annat mönster, där handeln kan etableras friare i 
förhållande till stadens övriga funktioner.  
 
De externa handelsområden är bland annat resultat av vår tids dominerande transportteknik (bilen) i 
kombination med ”obegränsad” tillgång till ”billig” energi. Dessa handelsområden erbjuder ur handlarens 
och kundens perspektiv en handelsplats med hög tillgänglighet (bilar), bekväm varuhantering och 
utrymmen för expansion. Men samma utveckling har även skapat negativa effekter som ökade 
transporter, utsläpp och energianvändning1. Externa handelsplatser betraktas även som ett hot mot 
stadens funktions som mötesplats – där stadskärnorna utarmas och stadens attraktivitet minskar. 
 
Denna rapport syftar till att nyansera diskussionen om handelsetableringar. Istället för att fokusera på 
de problem som dessa etableringar skapar, sätts fokus på att ta fram strategier och metoder för att stödja 
en ökad integrering av handelsetableringar i sin omgivning, i staden. En viktig del i projektet har varit att 
avgränsa begreppet ”integrering”, alltså identifiera dess egenskaper samt i vilka situationer som 
integreringen kan vara (eller inte vara) aktuellt.  

Syfte 
Projektet har bedrivits under två år och genomförts i två steg. 
Under steg 1 genomfördes merparten av kunskapsinhämtningen, intervjuerna med näringsaktörerna, 
exempel samlades från Sverige och resten av världen. Syftet med steg 1 var:  
- Att hämta kunskap om hur olika kommuner i Sverige och olika länder i Europa arbetar med att 
integrera handelsetableringarna i städerna. 
- Att summera trender och angreppssätt i tätare städer och länder. 
- Att dokumentera och beskriva exempel av framgångsrik integrering av handelsetableringar. 
- Att komplettera och verklighetsförankra materialet genom att intervjua näringsaktörer. 
 
I Steg 2 i projektet bearbetades inhämtad kunskap till en metod för att bedöma 
integreringsförutsättningar av ett läge i staden och hur en specifik markanvändning och gatustruktur 
påverkan på den och yttre integrering av en etablering/område. Ett samarbete med Örebro kommun 
inleddes för att testa de framtagna metoderna. Syftet med den avslutande delen av projektet var: 
Steg 2 (demonstration) 

 Att sprida och implementera resultaten av projektet, så att den har praktisk nytta för tjänstemän  
som arbetar med dessa problem 

 Att resultaten når även politiker som har beslutfattande positioner i dessa frågor 
 Att demonstrera hur olika aktörer kan dra åt samma håll för att åstadkomma en förändring 
 Att bedöma genomförbarheten av de framtagna åtgärdsstrategierna samt det som behövs för att 

åstadkomma förändringar, t.ex. lagstiftning m.m. 
 
 

                                               
1 Tätortnära externa affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp. Vägverket Publikation 2006:83 
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Projektmetodik 
De teorier, strategier och metoder som redovisas i rapporten är ett resultat av inhämtad kunskap från 
litteratur, intervjuer med näringsidkare och experter samt omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen 
sammanställs i exempelsamlig som visar hur enskilda projekt i Sverige och andra länder har arbetat med 
egenskaper som förbättrar integreringen. 
 
De föreslagna verktyg, arbetssätt och analysmetoder har inte validerats i större skala.  En mindre 
validering av de föreslagna verktygen och metoderna har gjorts i projektet. 

Målgrupp 
Målgruppen för projektet är alla aktörer om har intresse att utveckla den staden där de verkar eller bor i 
en hållbar inriktning. Rapporten och dess innehåll riktar sig speciellt till handels- och 
fastighetsutvecklare, beslutsfattare inom kommunala och statliga verk samt de som arbetar med 
planeringen av städer och dess infrastruktur. 

Avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att integrera konsumentinriktad handel oavsett läge i städer.  
Med konsumentinriktad handel menas detalj-, dagligvaror och sällanköpshandel med privatpersoner som 
huvudsaklig målgrupp. Att utreda integrering av etableringar med inriktning till handel med byggvaror, 
skrymd och övrig volymhandel är inte syftet för detta projekt, även om dessa verksamheter kan finnas i 
de områden som kan vara intressanta att studera.  
 

 
 
 
Figur 1.1 sammanställer uppsatta avgränsningar för projektet. 

 

Organisation 
Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Ramböll Sverige och KTH.  Trafikverket är huvudfinansiär 
genom medel från ”Swedish Network of excellence, road planning and design”. Ramböll Sverige har genom 
sin utvecklingsfond finansierat delar av projektet.  
 
Inga-Maj Eriksson är projektansvarig från Trafikverket. Från Ramböll har Svante Berg medverkat, 
trafikutredare och uppdragsledare för projektet. Mario Rivera, trafikplanerare, är idégivaren för projektet 
och redaktör för rapporten. Lars Nilsson, senior konsult inom trafikplanering, har bidragit med sin 
expertis och bred erfarenhet från stads- och trafikplanering.  
 
Jerker Söderlind, arkitekt och teknisk doktor vid KTH har medverkat med värdefull expertis inom trafik 
handeln, parkeringar och handelns förutsättningar och samspel i stadsplaneringen. 
 
Referensgruppen har bestått av Mathias Wärnhjelm från Trafikverket och Alexander Dufva, biträdande 
stadsarkitekt från Örebro kommun.  
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Flera personer har även medverkat under delar av projektet. Manda Karlsson, blivande landskapsarkitekt 
från Sveriges Lantbruksuniversitet genomförde och sammanställde samtliga intervjuer med 
näringsaktörerna. Thomas Olsson, blivande samhällsgeograf från Stockholms universitet arbetade under 
sin praktik på Ramböll med framtagning av exempelsamling. Robert Engblom, planarkitekt från Ramböll 
har bidragit med sina kunskaper och erfarenheter från den kommunala planeringsprocessen. 
 
Speciellt tack riktas även till de personerna som hjälpt till att utveckla idéerna tidigt i processen. 

Läsanvisning 
Rapporten är innehållsrik och i den introduceras nya begrepp, strategier och metoder. Det redovisas även 
en analys av intervjuer med näringsaktörer inom handel samt en exempelsamling.  
 
I kapitel 2 utforskas ”integrering” som begrepp. Finns det en allmängiltig definition av integrering eller 
handlar det snarare om olika integreringsituationer som anpassas till förutsättningar och läge? Ett vikigt 
inslag i kapitlet är intervjuerna med näringsaktörerna. Med hjälp av intervjuerna förankras projektets 
relevans och aktualitet. 
 
Grunden till ett analysverktyg som hjälper att bedöma en handelsetablerings förutsättningar för 
integrering utifrån dess läge i staden presenteras i kapitel tre. Även i detta kapitel introduceras ännu ett 
analysverktyg för att analysera hur ett handelsområdes struktur, markanvändning och dess koppling med 
omgivningen.  
 
I kapitel 4 används antagna samband och hypoteser om markanvändning, funktionsblandning och 
struktur för att formulera strategier som leder till en ökad integrering av handelsetableringar och 
handelsområden i städer. 
 
Industri- och handelsområdet Boglundsängen i Örebro används i projektet för att testa föreslagna 
strategier och metoder. Arbetet börjar med att analysera områdets förutsättningar för integrering för att 
sedan fördjupa sig i markanvändning, struktur och omgivningssamband. Analysen görs för utgångsläget 
och två utvecklingsförslag. Syftet är att på ett pedagogiskt sätt visa tillämpning av metoden samt testa 
om metoden ger resultat som återspeglar de samband, egenskaper och förändringar som efterfrågas. 
Detta görs i kapitel 5. 
 
En exempelsamling bifogas till rapporten. Syftet med exempelsamlingen är inte att tillämpa föreslagna 
metoder och strategier på  framtagna exempel (enskilda platser, handelsetableringar). Exempelsamlingen 
är tänkt att fungera som en inspirations- och referenskälla på hur olika etableringar i Sverige och andra 
länder förbättrar integreringen med hjälp av enskilda åtgärder.  
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2. Integrering av 
handelsetableringar i 
städer 
Ur ett historiskt perspektiv har handel i hög grad haft en stadsgrundande funktion. Med utvecklingen 
från den lilla lokalbutiken till den stora handelsetableringen kan handeln beskriva stadens utveckling i 
stort. Handelplatsernas läge har från tidiga handelsposter och medeltida muromgärdade borgar, 
definierats av respektive periods dominerande transportsätt. Parallellt med ökad rörlighet och 
teknologisk utveckling har även handelns utbud ökat.  
 
I Sverige och övriga delar av världen skedde en snabb utveckling och utbyggnad av handeln efter andra 
halvan av 1900-talet. Utvecklingen av externa handelsområden och köpcentra har sitt ursprung i USA. År 
1945 fanns i USA 45 köpcentra (malls), dessa växte till över 2900 i slutet på 60-talet för att år 2001 finnas 
45 721 köpcentra över hela USA2. För Sveriges del var det under 1970- och 1980-talen som externa 
köpcentrum och handelsplatser hade en stark framväxt. 
 
Enligt Coleman, arkitekt och författare till boken ”Shopping Environments”, är utvecklingen av extern 
handel och köpcentra ett resultat av speciella ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar som 
inträffade i mitten av 1900-talet. Bland de viktigaste förutsättningar kan nämnas urbaniseringen och 
expansion av städer, inflyttningen från mindre till stora städer, ökat bilinnehav, högre levnadsstandard, 
trafikproblem i äldre städer samt teknologisk utveckling av belysnings- och ventilationssystem. En annan 
faktor som har haft betydelse är de trafikregleringar i stadskärnor som kommuner gjorde under 1980- och 
1990-talen, vilka gjorde stadskärnorna mindre tillgänglig för långväga, bilburna bilkunder2.  
 
Dagens handelsplatser är i detta perspektiv ett rationellt och logiskt, för att inte säga lagbundet, svar på 
såväl samhällets motorisering och ökad konsumtion. De gamla små handelsplatserna, i stadskärnor och 
bostadsområden, erbjuder inte på samma sätt som de externa lägena den tillgänglighet och det utrymme 
som dagens allt större butiker med allt högre utbud förutsätter. I en rapport av Fredrik Bergström från 
Handels Utredningsinstitut dras slutsatsen att handeln i städer koncentreras till huvudsakligen tre 
marknadsplatser: stadsdelscentra, stadskärnor och externa handelsområden/köpcentra3. 

 
Att frågan om behovet av en ökad integrering av handelsetableringar och handelsområden med övriga 
delar och funktioner i staden trots detta ofta reses av översiktsplanerare, handelsetablerare, politiker och 
allmänhet kan ge en anvisning om ett förändringsbehov i strategierna kring etablering och utveckling av 
handelsetableringar. Detta intresse låter sig inte bara förklaras av att integrerade handelsplatser har 
självklara fördelar ur kommunikations- och miljöperspektiv, som exempelvis kollektivtrafiktillgänglighet 
och reduktion av utsläpp. Ofta uppfattas handelsplatser med en intern blandning med andra funktioner 
liksom handelsplatser som befinner sig geografiskt nära andra funktioner/staden ofta som mer säkra, 
levande, attraktiva. En utmaning för dagens trafik- och stadsplanering är att i praktiken visa om och i så 
fall hur handelsetablerarnas krav och preferenser på exempelvis tillgänglighet och logistik kan 
samordnas med övriga aktörers behov. 

 

                                               
2 Coleman, P (2006). Shopping environments: evolution, planning and design. Architecctural press. 
3 Bergström et al (2005). Handel i industriområden. Handels Utredningsinstitut 
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Begreppsförklaring 
Följande definitioner har använts i denna studie:4 
 
Stadskärna/centrum: ”den centrala, äldre stadskärna i staden eller orten, där handeln i historiskt 
perspektiv växte fram lokaliserad och som fortfarande har en betydande del av detaljhandeln. I 
stadskärnan finns ofta annan service, offentlig förvaltning nöjen och kulturinstitutioner”. 
 
Stadsdelscentra: ”Servicecentrum med detaljhandeln och offentlig service som finns såväl i äldre 
stadsdelar som i moderna bostadsområden, både inom det sammanhållna stadsområdet samt i 
förorterna”. 
 
Handelsindutriområden: ”Områden med blandade verksamheter, såväl handel som småindustri, 
hantverk och bostäder ofta utan tydligt handelscentrum i ett stråk inom stadsområdet men utanför 
stadskärnan längs gamla infartsvägar eller andra gator. Kan vara spontant framvuxna under lång tid 
eller planlagda som industriområden”. 
 
Köpcentra/handelsetablering: ”Samlad handel inom ett begränsat område utanför stadskärnan men 
inom stadsområdet. Kan vara delvis blandad med andra verksamheter men med en tydlig dominans av 
detaljhandel. Handeln kan vara samlad i en sammanhängande byggnad eller finnas på olika tomter 
inom ett begränsat område”. 
 
Externa köpcentra: ”Samlade handelsområden i utkanten av eller helt utanför stadsområdet med 
närhet till regionalt vägsystem”. 

Framtidsutsikter och trender 
Den enskilt viktigaste förändringen i handeln under det senaste halvseklet kan sägas vara en förskjutning 
från försäljning av varor i den rationella och monofunktionella handelsplatsen till erbjudanden om 
upplevelser, konsumtion på plats och skapandet av mer allsidiga mötesplatser. Den moderna och med 
blandade handelsplatsen återknyter i detta perspektiv till de gamla städernas funktion som social 
träffpunkt och identitetsskapare. Kampen om kunderna liksom kampen om tillgänglighet till 
trafikmässigt centrala platser kan sägas generera två olika typer av handelsetableringar: 
 
1) den centralt placerade och kompakta handelsgallerian eller köpcentrumet. 
2) det externt placerade och mer utspridda och luftiga handelsområdet. 
 
Båda typerna av plats uppfyller, fast på olika sätt, de krav på tillgänglighet, koncentration och profilering 
som framgångsrik handelsverksamhet bygger på. En tydlig trend är de externa handelsplatsernas 
ambition att, trots sitt externa och bilanpassade läge, erbjuda inslag av den klassiska stadens täthet och 
variation, upplevelsevärden och trygghet. En avgörande förutsättning för dessa ”externa handelsstäders” 
framgång är att de kan kombinera den ytkrävande bilens krav och en mer tät byggd struktur. Av denna 
orsak är trafiksystemets utformning en helt avgörande faktor. 
 
Sveriges kommuner och landsting i en rapport om handel i industriområden beskriver att den viktigaste 
handelsexpansionen i nutiden sker genom omvandling och utbyggnad i industriområden. För 
handelsindustriområden har följande typer av områden identifierats3: 
 
- Äldre halvexterna industriområden. Dessa har utvecklats när industrierna har lagt ner eller flyttat sina 
verksamheter från sitt ursprungliga område, vilket ger tillgång till billiga lokaler och möjlighet till snabb 
inflyttning. Ofta har områdena ett rudimentärt gatunät av rutnätstyp med stor flexibilitet men är 
samtidigt inte anpassat till stora trafikflöden. Det centrala läget gör det intressant för stadsutveckling, 
exempelvis bostäder eller funktionsblandade områden. 
 

                                               
4 Hämtad och delvis modifierad ur Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport om handel i industriområden.  
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- Yngre externa industriområden. Dessa har lokaliserats intill större trafikleder i städernas ytterområden 
där billig mark med stora expansionsmöjligheter funnits. De flesta har planlagts under 1960- och 1970-
talen för industri ändamål, i vissa fall med handelsmöjligheter. Bilhandel har varit ett vanligt inslag i 
dessa områden. Det stora trycket för expansion ligger i dessa områden. 
 
- Planlagda köpcentra. Dessa områden skiljer sig bebyggelsemässigt från handelsindustriområdena 
genom en samlad byggnadsutformning, samnyttjande parkeringar, gemensamma gångstråk mellan 
entréerna och genomgående mer effektiv och tydlig stadsmiljöutformning än äldre industriområden. 

Vad är integrering av handelsetableringar i 
staden? 
Syftet med en integrering av handelsetableringar i staden är att skapa väl fungerande och ur 
kundens/medborgarens perspektiv attraktiva handelsplatser. Ett överordnat mål är att skapa en ur 
energi- och ekonomiperspektiv effektiv och resurshushållande stad. Eftersom det i grunden är kunden 
som frivilligt väljer mellan olika tänkbara handelsplatser är det de två överordnade faktorerna som kan 
påverkas av planering kopplade till restid och närhet. Restiden är både kopplad till trafikslag och 
avstånd, finns här en underliggande konkurrens mellan bilens höga hastighet och den täta stadsmiljöns 
högre täthet. Det som den glesa stadsmiljön så att säga ”förlorar” på att ligga på längre avstånd från 
potentiella kunder tar den igen genom att kunna erbjuda korta restider för bilburna konsumenter. Det 
som den täta stadsmiljön ”förlorar” på sämre biltillgänglighet, dyrare parkering och lägre hastighet tar 
den så att säga igen på kortare gång- och cykelavstånd, täthet, större attraktivitet och ofta även trygghet. 
Det sistnämnda har en tydlig koppling till aspekten jämställdhet. Kanske främst för grupper som 
traditionellt har lågt bilinnehav, exempelvis för barn, kvinnor och äldre kan den glesa och externa 
handelsmiljön uppfattas som opraktisk och otrygg. Detta gäller även ungdomar och andra köpsvaga 
grupper som i något högre grad använder handelsplatser mer som mötes- än inköpsplatser. 
 
Ett viktigt ställningstagande som behöver göras är om den framtida staden kan planeras på samma sätt 
som städer har planerats hittills. Är det något som skiljer den framtida stadsplaneringen från nutida eller 
dåtida planeringen? Städerna har utvecklats och anpassats till rådande ekonomiska, sociala och tekniska 
förutsättningar, och återspeglar tidsandan såväl som dess egen historia. 1900-talets ekonomiska 
utveckling och urbanisering som har inträffat under 1900-talet bygger på att tillgången till energi inte är 
begränsad samt att dess kostnad är låg. Detta har lett fram till strukturer som inte är energieffektiva. 
Exempel på dessa energikrävande strukturer är utspridda städer och konsumtion som bygger på bilen 
som transportmedel. Studier från trafikverket5 visar att köpcentra och externa handelsetableringar leder 
till ökat trafikarbete och utsläpp och därmed ökar energikonsumtionen. Människans ökade påverkan på 
miljön och klimatet samt behovet av en energiomställning är två ämnen som har varit föremål för stora 
diskussioner under senare år. Är energi en oändlig resurs eller bör städerna och dess strukturer anpassas 
och planeras för att vara energieffektiva? Är den funktionsblandade och tätbebyggda staden bättre ur 
energisynpunkt än den funktionsdelade och utspridda staden? Synen på energi och utsläpp kommer med 
stor sannolikhet att påverka planeringen och utbyggnaden av våra städer. Tillika kommer den framtida 
stadens struktur och tillgången på energi påverka invånarnas möjlighet till ett praktisk och gott 
vardagsliv. Redan pågår utbyggnaden av energieffektiva och koldioxidneutrala hus, men behov finns även 
av att se över de översiktliga strukturerna, till exempel omplanering på stadelsnivå eller vid just 
handelsetableringar. 
 
 

                                               
5 Tätortnära externa affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp. Publikation 2006:83 
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Enligt Lloyd-Jones6 är målet med stadsplanering att: 
- skapa identitet samt förstärka värden i staden och landskapet 
- skapa kontinuitet 
- skapa kvalitet i offentliga miljöer (attraktiva, trygga och tillgängliga för alla) 
- skapa rörlighet och sammanlänkning mellan områden i staden 
- skapa stråk, korsningar och landmarks som gör att invånarna kan orienteras i staden 
- skapa strukturer som har anpassningsförmåga och kan utvecklas i takt med sociala, ekonomiska och 
teknologiska förändringar 
- ge utrymme för variation 
 
Eftersom detta projekt fokuserar på hur handelsplatser, köpcentra och handelsindustriområden kan 
fungera som en integrerad del av staden, bör de ovan beskrivna målen för stadsplanering även gälla för 
dessa handelns etableringar. Med utgångspunkt i detta görs därför antagandet att ett område kan anses 
vara integrerat om det uppfyller de flesta av nedanstående kriterier (se figur 2.1).  

 
Figur 2.1 Egenskaper hos handelsetableringar som uppfyller studiens definition av integrering av handel. 

 
I projektet har tre typer av integreringssituationer identifierats. Dessa behandlas översiktlig nedan och 
mer ingående i kapitel 3, verktyg. 
 
Yttre integrering: en handelsetablering eller ett handelsindustriområde ansluter till den omgivande 
stadsstrukturen, det vill säga att det finns en kontinuerlig och gemensam fysisk struktur för handeln och 
dess omgivning. För att detta ska kunna äga rum behövs en gatustruktur och markanvändning som ger 
förutsättningar till detta. Yttre integrering innebär inte nödvändigtvis att området eller etableringen är 
funktionsblandad eller har en effektiv markanvändning (mindre markparkeringar). Motsatsen utgörs av 
handelsetableringar planerade och byggda i form av självständiga områden avskilda från omgivna 
bebyggda områden och med en separat gatustruktur. 
 
Inre integrering: en handelsetablering eller ett handelsindustriområde har en funktionsblandad 
markanvändning. En förutsättning för inre integrering är att gatustrukturen och fastighetsindelning 
medger olika typer av funktioner inom samma område. Att ett område anses ha en bra inre integrering 
innebär inte att den har en bra yttre integrering, alltså att den ansluter till omgivande strukturer och 
karaktär. 
 
Komplett integrering är en handelsetablering eller handelsindustriområde som uppfyller egenskaperna i 
figur 2.1, alltså att etableringen/området är inre och yttre integrerat samt dessutom har en 
konkurrenskraftig och attraktiv handel och kollektivtrafiksystem. 
 

                                               
6 Författare till kapitel två i boken ”Urban design futures”. Kapitlet heter ”globalising urban design” och handlar om hur 
den moderna stadsplanering bör anpassas till det nya seklet, 2000-talet.  
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Integrering är dock ett relativt begrepp med flera olika tänkbara ”integreringssituationer”, eftersom 
förutsättningar mellan och inom städer uppvisar en stor variation. Detta projekt ger inga absoluta 
definitioner av graden av handelsintegration. Projektet syftar snarare om att utarbeta verktyg för att 
beskriva och analysera förutsättningar för att öka integreringen, med målet att underlätta en process där 
handeln i lägre grad än som ofta är fallet idag är placerad och fungerar som avskiljd del av staden, en 
fysisk isolerad och funktionellt specialiserad bebyggelseö.  

När kan en integreringsprocess inledas? 
I denna rapport ser vi tre huvudsakliga orsaker och drivkrafter till att initiera och inleda ett arbete med 
att integrera handelsverksamhet.  
 

1. Vid förfråga om ny etablering. Detta handlar om expansion och etablering av ny handel i en 
stad/kommun. I samband med en ansökan om detaljplanering för ny bebyggelse för handeln är 
det lämpligt att kommunens företrädare beaktar möjligheterna till integrering, både vad det 
gäller befintliga handelsplatser liksom nya etableringar på andra ställen i kommunen. 
Drivkraften är i detta fall exploateringsintresset. Utmaningen i detta fall är att, från kommunens 
sida, erbjuda den nya etableringen likvärdiga villkor i en mer integrerad struktur – jämfört med 
en ny etablering i en ny (eller utvidgad) extern struktur. 

2. I samband med översiktsplanering. Ett andra typfall där integreringsfrågan bör väckas är 
kopplad till kommunens egen planläggning i form av översiktsplanering, utarbetande av 
stadbyggnadsstrategier liksom i samband med större infrastrukturprojekt. I detta fall är 
drivkrafterna mer kopplade till andra aktörers intressen, som till exempel bostadsbyggande, 
hållbar utveckling och effektivisering av transportsystemet som helhet. Utmaningen i detta fall 
är att aktivt inkludera frågan om handelsetableringar i ett programarbete som initieras av andra 
funktioner, behov och mål.  

3. Krympande handel med kvalitet. Detta handlar om en handelsverksamhet som behöver krympas 
eller omstruktureras på grund av minskad efterfråga. Istället för att lägga ner verksamheten är 
alternativet att omvandla/omstrukturera området för att tillföra värden, funktioner och kvalitéer 
med mål att göra verksamheten mer attraktiv och lönsam. En kommun kan välja att koncentrera 
handeln till en enda plats för att skapa goda förutsättningar för de butiker som återstår. Mindre 
kommuner med handel uppdelad på stadskärna och mer externa platser, kan välja att ge plats för 
den externa handeln i den lilla stadskärnan. Drivkrafterna i detta fall finns både hos 
fastighetsägaren som behöver anpassa och utveckla sin fastighet (verksamhet), men också hos 
kommunen som kan se en möjlighet att öka områdets/stadens attraktivitet och integrering ur ett 
stadsperspektiv. Utmaningen i detta fall är att hitta ekonomiska incitament för fastighetsägaren/ 
kommunen att omstrukturera området samt att gällande planer kan ändras för att tillåta andra 
funktioner än renodlad handel. 

    
 

När är en integreringsprocess svår att 
genomföra? 
I förra avsnittet identifierades bland annat exploateringsintresse och infrastrukturprojekt som två 
drivkrafter för att initiera ett arbete med handelsintegrering. Krympande handel identifierades även, men 
det är för tillfället mindre aktuellt eftersom Sverige historisk har haft en positiv och stabil handels- och 
ekonomisk-utveckling.  
 
Exploateringsintresse och infrastrukturprojekt kan sammanfalla, men förutsättningar för ett sådant 
arbete varierar beroende på de ekonomiska förutsättningarna i städer och regioner.  Frågan blir, i vilka 
situationer är det lämpligt att inleda en integreringsprocess?  
 
Den kraftiga utvecklingen av köpcentra och handelsområden under senare delen av 1900-talet är kopplad 
till speciella sociala, ekonomiska och teknologiska förutsättningar. Urbaniseringen och inflyttningen från 
landet och mindre städer till stora städer har varit en viktig faktor för utvecklingen av handeln i Sverige2. 
Urbaniseringen har även påverkat detaljhandeln. En trend är att detaljhandeln har koncentrerats till 
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stora städer. Cirka 70 % av sällanköpshandeln och 60 % av detaljhandeln sker i de 42 största kommunerna 
i Sverige ,7,8 vilka sammanlagt har drygt 50 % av befolkningen i landet.   
 

 
Figur 2.2. Tabell9 och karta över de femtio största kommuner i Sverige, rangordnade efter befolkningstillväxt.  

 
Figur 2.2 redovisar de femtio största kommunerna i Sverige, rangordnade efter befolkningstillväxt under 
perioden 2004-2008. Kartan intill redovisar det geografiska läget av dessa kommuner. De 42 största 
kommunerna i Sverige har en befolkning som är större än 53 000 invånare. De flesta av dessa har en 
positiv befolkningsutveckling och har en liknande geografiskt situation; större städer som ligger intill 
huvudkommunikationsstråk som motorvägar och stomjärnvägar. Enligt HUI följer köpcentras 
etableringsmönster befolkningsstrukturen i landet. Handeln expanderar i regioner med den största 
efterfrågan, alltså där befolkningskoncentrationen är starkast. Detta geografiska etableringsmönster 
kallar Handels utredningsinstitut för köpcentrumkorridoren5 och sträcker sig från Stockholm på 
ostkusten diagonalt över landet till Göteborg och vidare söder ut mot Malmö. Med utgångspunkt att 
handeln koncentreras till stora städer samt att det är dessa städer som växer i befolkningen, bör det i 
dessa städer finnas drivkrafter och behov av att aktivt arbeta med integrering av handelsetableringar och 
-områden i staden. 
 
Med utgångspunkt i tidigare resonemang kan antas att de starkaste drivkrafter och därmed de bästa 
förutsättningar för integrering av handeln bör finnas i de städer och regioner där befolknings-
koncentrationen är starkast. Några speciella fall där ett integreringsarbete kan vara mindre realistisk har 
identifierats.  
 
1) Bostadsförort utan arbetsplatser nära större arbetsort och handelsplats. Exempel Timrå och 
Sundsvall. De centrala delarna av Sundsvalls och Timrås kommuner ligger på ungefär samma avstånd till 
det stora handelsområdet Birsta längs E4. En stor del av Timrås befolkning arbetar och handlar i 
Sundsvall. På grund av såväl res- som arbetsmönster kan det vara mindre realistiskt att inleda en process 
för ökad integrering av handel i Timrås lilla stadskärna. 
 
 

                                               
7 Bergström, Karlsson och Kolterjahn (2004). Ett A-läge är alltid ett A-läge. HUI forskningsrapport S96 
8 Bergström och Kolterjhan, F (2004). Liktriktning, möjlighet och hot i svenska köpcentrum. HUI forskningsrapport 
S101 
9 Data till tabellen är från Statistiska Centralbyrån (SCB) och är för åren 2004-2008. 
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2) Mycket externa köpcentra och handelsområden, exempelvis Marieberg, outlets och Eurostop. Under 
1980-talet byggdes ett antal Eurostop i utkanterna av flera mellanstora och större städer. Dessa 
anläggningar syftade till att erbjuda en koncentrerad blandning av hotell, konferens, shopping och viss 
service. Handelsdelen av dessa anläggningar har inte alltid varit framgångsrika, kanske främst pga att ny 
och starkare handel har tillkommit i andra lägen. En integreringsstrategi är inte möjlig eller lämplig i 
mycket externa lägen då det knappast finns några omgivande strukturer att integrera till. 
 
3) Handelsområden med låg funktionsblandning som går ekonomisk bra, exempelvis Ullared och 
Kungens kurva. Ett antal större handelsetableringar med låg funktionsblandning, som Ullareds 
lågprismarknad utanför Göteborg eller Kungens Kurva i Stockholm är mycket framgångsrika inom sin 
speciella nisch. Av både praktiska och ekonomiska skäl kan det vara svårt att motivera ett 
integreringsarbete på platser där det så att säga ”inte finns några problem”. 
 

Intervjuer med näringsaktörer 
Vilken betydelse har företagarnas etableringsstrategier för utformning och integrering av 
handelsetableringar i staden? Som ett inledande steg i processen genomfördes intervjuer med utvalda 
näringsaktörer för att få en bättre inblick i handelns etableringsstrategier, framtidsutsikter samt 
integrering i staden. Urvalskriteriet vid valet av intervjupersoner var att deras företag skulle vara en 
betydande aktör i handeln i Sverige, som ägare och utvecklare av kommersiella fastigheter.  
 
Följande företag intervjuades: 

 Snezana Oscarsson, uthyrningsansvarig, ICA fastigheter (Livsmedel- och detaljhandel med 
varierat läge i staden, från innerstaden till extern handeln)  

 Hans Waldén, projektledare detaljhandeln Ikano fastigheter (Köpcentra och 
volymhandelsinriktade retail parks) 

 Owe Löfquist, Unibail-Rodamco (Stadsdelscentra) 
 Kristina Johnson, chef affärsområde handeln,  Atrium Ljunberg (Gallerior, stadelscentra, 

köpcentrum och stora regionala köpcentra) 
 Hans Cagner, utvecklingschef, Steen & Ström (Köpcentra) 
 Bengt Forsberg, MO-chef/köpcentrum, Diligentia (Köpcentra och stora regionala köpcentra) 

 
Principiellt kan de intervjuade företagen delas i två huvudgrupper: 

 Livsmedel och volymhandelsinriktade med externa lägen i staden: ICA fastigheter och Ikano 
fastigheter 

 Gallerior, stadsdelscentra och köpcentra: Unibail-Rodamco, Atrium-Ljunberg, Steen & Ström och 
Diligentia. 

 
Merparten av intervjuerna genomfördes per telefon och frågeformulären omfattade 18 frågor10 inom 
områden verksamhet & lokaliseringen, begränsningar & hinder, åtgärder samt integrering & 
framtidutsikter. 
 
Gemensamt för samtliga intervjuade var att de tror att den starka utvecklingen och tillväxten av 
detaljhandel som Sverige har haft under de senaste decennierna kommer att fortsätta även i framtiden. 
Enligt de intervjuade är strategin snarare att förstärka befintliga handelsplatser än att bygga upp nya 
handelsplatser. Detta bekräftas av studier11 som förespråkar att det antalet nya etableringar av handel 
kommer att minska i framtiden och fokus kommer att sättas på att bygga ut och positionera (förstärka) 
befintliga etableringar. 
 
En viktig fråga är vad som händer om marknaden viker och omsättningen minskar till en nivå där risken 
för nedläggning och krympning kan bli aktuell? I USA har denna utveckling kallats för ”dead malls”. 
Bakgrunden till detta fenomen i USA är att under andra halvan av 1900-talet innebär en snabb utveckling 
och samlokalisering av handeln till externa lägen. Den expansiva utvecklingen och utlokalisering av 

                                               
10 Frågeformulären redovisas som en bilaga till rapporten, se bilaga 2 för mer information. 
11 Bergström och Kolterjhan, F (2004). Liktriktning, möjlighet och hot i svenska köpcentrum. HUI forskningsrapport 
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handel i kombination med en mycket dynamisk marknad och snabba förändringar av bebyggelse och 
kommunikationsstruktur ledde till att handelsetableringar i utsatta lägen lades ned då omsättningen 
minskade och butiker flyttade till mer attraktiva lägen. Kvar blev övergivna etableringar med stora 
parkeringar, även så kallade ”greyfields”.12 Även om Sverige har upplevt en stark utveckling av 
detaljhandeln under senaste decennierna samt att landet har en liberal policy för etableringar av handel i 
jämförelse med andra länder i Europa, har utbyggnadstakten inte varit av samma grad och lokaliseringen 
inte lika extern som i USA. Dessutom finns i Sverige en långsiktig planering av bebyggelse och 
infrastruktur som bevakas/följs noga av handelsaktörerna/företagarna, vilket gör att 
samhällsförändringar går förhållandevis långsammare i Sverige än i USA13.  
 
I Sverige är den enda typen av handelsetablering som förenas med större risker för nedläggning så kallad 
outlet handel. Enligt Fredrik Kolterjahn14 från Handel Utredningsinstitut (HUI) finns det bara en handfull 
exempel på ”dead malls” i Sverige, till exempel Slagsta strand i Huddinge. Däremot har vissa koncept 
omvandlats då de inte fungerat som tänkt från början. De outlets som börjat i liten skala som 
fabriksbutiker har fungerat väl. Outlets som planeras som outlets från början har varit mindre lyckade. 
Några exempel är ”Arlanda stad” som omvandlades till främst bilhandel, Festival park i Södertälje som 
har omvandlats till arbetslokaler för Scania samt Barkaby och Freeport outlets utanför Stockholm och 
Göteborg.  
 
Samhällsutvecklingen och framväxten av nya konsumentgenerationer medför förändringar i 
köpbeteenden och i de kraven som kunderna ställer. I handelslitteraturen9 och i gjorda intervjuer med 
ägare av handelsfastigheter framkommer tydligt att en allt starkare betoning av upplevelseekonomin 
kommer att påverka handeln villkor och planering. En handelsplats besöks inte bara med syfte att köpa 
varor att ta med hem. En större del av omsättning genereras av konsumtion på plats, det som kallas för 
upplevelse konsumtion. År 2004 presenterades framtidsvisionen ”Köpcentrum 2025”, ett samarbetsprojekt 
mellan Svensk Handel, konsultbolagen Centrumutveckling och Docere. I projektet avhandlades framtida 
köpbeteende och köpcentra, vilket resulterade i att olika typer av shoppingkoncept för köpcentra togs 
fram, från livsstilinriktade till kvartersanpassade anläggningar.10  
 
Näringsaktörernas syn på etableringsstrategier 
Vad är viktigt för ny etablering, förvärv av fastigheter eller utbyggnad av befintliga etableringar ur 
näringsaktörernas perspektiv? Trafikverket (f.d. Vägverket) i rapporten Tätortsnära externa 
affärsetableringar – tillgänglighet och utsläpp15 intervjuade ICA, en större klädkedja samt mindre aktörer 
såsom Apoteket och Hälsa för alla. Om vi bortser från faktumet att samlokalisering ökar attraktiviteten, 
ger stordriftfördelar och enklare hantering av distribution, var viktiga faktorer för lokalisering låga 
markpriser, god tillgänglighet till väginfrastruktur samt utrymme för parkeringar och expansion. 
 
Det är intressant att notera att den utvalda intervjugruppen i detta projekt skiljer sig i sammansättning 
från den grupp som intervjuades till Trafikverkets rapport om tillgänglighet och utsläpp. Skillnaden är 
att de intervjuade företagen i detta projekt äger, utvecklar och förvaltar handelsetableringar, medan den 
andra gruppen (bortsett från ICA) vanligtvis hyr sig in i handelsetableringar. Skiljer sig svaren mellan 
grupperna? Både ja och nej.  
 
I intervjuerna med näringsidkarna framhålls läget och närhet som viktiga faktorer.  
Vad är läge? Enligt de intervjuade innebär läget närhet till infrastruktur, tillgång till kommunikationer 
och närhet till kunden, men även tillgång till utrymme för expansion samt att efterfrågade funktioner 
(exempelvis parkering) finns. Kommunikationer kan vara i form av väginfrastruktur, kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. Prioritering av kommunikationer påverkas av vilken typ av handel som bedrivs 
samt handelsplatsens läge i staden. För volymhandelsinriktade verksamheter är bilburna kunder högt 
prioriterade, vilket gör att lägen i anslutning till trafikplatser och gator med hög kapacitet eftersträvas. 
För köpcentra i förhållandevis centrala lägen är tillgängligheten för samtliga kunder viktigt, vilket i 

                                               
12 Dead malls som fenomen finns väl beskriven i boken ”Greyfields into goldfields: dead malls becoming living 
neighborhoods” . Sobel, L; Bodzin, S et al (2002).   
13 Intervju med Fredrik Koltehamn, Handels utredningsinstitut  
14 Intervju den 18 juni 2009. 
15 Vägverket, publikation 2006:83 
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kombination med begränsade parkeringsmöjligheter gör att tillgängligheten med bil inte är lika högt 
prioriterad.  
 
Väl dimensionerade avgiftsfria markparkeringar anses ofta vara viktiga vid val av köpställe och 
lokalisering, vilket instämmer med vissa av de intervjuade näringsidkarna, speciellt dessa som bedriver 
volymhandel. För de intervjuade vars verksamhetsområde är detaljhandel i staden var det inte någon 
självklarhet att besöksparkeringen behöver vara markbelägen och avgiftsfri. För etableringar inriktade 
mot volymhandel i perifera lägen i staden är avgiftsfri markparkering en del i deras affärskoncept. 
Däremot för etableringar i mer centrala lägen är markparkeringen inte självklar. Att bygga parkeringshus 
och parkeringsgarage är dyrare i förhållande till markparkeringar, men ändå lönsamt för handel, enligt 
vissa av de intervjuade. Exempel på detta är Liljeholmstorg i Stockholm och ”Liverpool One” i Liverpool, 
England. Enligt några av de intervjuade kan parkeringshus och parkeringsgarage ses som intäktskällor 
och bör finansieras av handlarna själva. 
 
Närhet till kunden eller som en intervjuad utryckte sig, ”för handelsplatser är det intressant att ligga där 
kunderna finns”, är ett begrepp värt att diskutera. För externa handelsplatser med hög tillgänglighet till 
väginfrastruktur är de bilburna kunderna prioriterade. Övriga färdmedel för att ta sig till etableringen är 
begränsade, vilket gör att i princip merparten av icke bilburna konsumenter faller bort som kundgrupp. 
För en handelsplats i staden är tillgängligheten till och kapaciteten på väginfrastrukturen mer begränsad, 
vilket gör att kundbasen behöver breddas från bilburna konsumenter till övriga konsumentgrupper. 
Samtidigt är det enklare för icke bilburna konsumenter att ta sig till handelsetableringen med andra 
färdmedel än bil; till fots, cykel och kollektivtrafik. Konsumenterna finns i närområdet. 
 

Reflektion 
Urbaniseringen och expansionen av städer har gjort att flertalet av de handelsetableringar som byggdes i 
externa lägen under 1970- och 1980-talen har kommit närmare staden eller blivit en del av staden. Med 
den nya närheten har det tillkommit trafikproblem, sämre tillgänglighet för bilburna kunder, högre mark- 
och hyreskostnader och sämre utbyggnadsmöjligheter, alltså många av fördelar som föranledde den 
externa lokaliseringen har minskat.  
 
Om de flesta av de fördelarna med det externa läget försvinner och nackdelarna med läget i staden 
kommer till, varför väljer fastighetsägaren inte att lägga ned handelsetableringen och flytta till ett nytt 
externt läge? Varför väljer fastighetsägaren att bygga ut och anpassa handelsetableringen till de nya 
miljöerna och förutsättningarna?  
 
En möjlig delförklaring är att när tätheten i bebyggelsen ökar och avståndet till övriga funktioner i staden 
blir mindre så minskar även avståndet till kunderna, det vill säga närheten till kunden blir bättre. Vilket 
bland annat framhölls som en viktig del i etableringsstrategierna för handel enligt intervjuerna. En 
ytterligare förklaring kan vara att tätheten av bebyggelsen ökar, avståndet till kunderna minskar och det 
är möjligt att ta sig till handelsetableringar på mer attraktiva och effektiva färdmedel (exklusive bilen) i 
jämförelse med det externa läget. 
 
Ett annat svar kan vara att inte enbart billig mark och biltillgänglighet har styrt lokaliseringen av 
handelsetableringar. Kanske är det så att den externa lokaliseringen är ett resultat av den tidsanda och de 
socioekonomiska aspekter som präglade utvecklingen och stadsbyggande under andra halvan av 1900-
talet, det vill säga bildominansen och tillgång till billig energi. På samma sätt återspeglar den nya vågen 
av nya handelsetableringar och modernisering av befintliga handelsetableringar värden och tidsandan 
från slutet av 1900- och början 2000-talet. Fokuseringen på både närhet och läge som framhålls i 
intervjuerna med näringsaktörerna speglar en förändring av närhetsbegreppet; från en bilorienterad 
kundkrets utspridd i stora regioner till en mer blandad och bredare kundkrets som finns både i 
närområdet och i regionen. 
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Den nya synen på närhet visar att det finns ekonomiska incitament för handelns sida för en ökad 
integrering. Som det nämns tidigare finns stadsmässiga argument för en ökad integrering där hushållning 
med naturresurser, hållbara stadsstrukturer samt individens möjlighet till ett gott jämlikt liv är 
övergripande mål. Ur ett kundperspektiv är integreringen av handelsområden och -etableringar positivt, 
då det ökar tillgängligheten till handeln. 
 
Om nu incitament och drivkrafter för en ökad integrering finns, blir frågan hur den integreringen av 
handelsetableringar och handelsområden i städer kan ökas? Och hur kan det planeras för övergripande 
strukturer som främjar en ökad integrering som gynnar såväl näringsidkaren, den enskilda 
individen/konsumenten samt samhället/staden som helhet?  
 
Nästa kapitel beskriver en metod eller arbetssätt som ger verktyg för att bedöma förutsättningar samt 
hitta de egenskaper och funktioner som leder till en ökad integrering. 
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3. Verktyg 
I detta kapitel ges ett förslag till verktyg för att bedöma förutsättningar för integrering av 
handelsetableringar och handelsindustriområden i städer. I tidigare kapitel identifierades tre typer av 
integrering i städer; inre, yttre och komplett integrering. Det konstaterades även att integrering av 
handelsetableringar och handelsindustriområden är ett relativt begrepp som behöver anpassas till 
etableringens, områdets och stadens platsspecifika egenskaper och förutsättningar. Av den anledningen 
är det inte alltid möjligt eller lämpligt att ha en komplett integrering som mål. Till exempel kan det finnas 
fall där det är lämpligt att välja att utforma ett område för en bra inre integrering när en yttre integrering 
kan vara svår att nå. 
 
Verktyget/metoden som utarbetas inom ramen för detta projekt förespråkar ett arbetssätt delat i två steg. 
Det första steget är att studera förutsättningar för integrering ur ett stadsperspektiv. Det andra steget 
används för att bedöma vilken effekt en specifik gatustruktur, markanvändning och kommunikationer har 
för integreringen av en handelsetablering eller handelsindustriområde i staden. Avsikten är att verktygen 
ska kunna användas både på befintliga etableringar/områden som behöver omvandlas eller utveckling vid 
nya etableringar/områden som behöver planeras. 

Steg 1: inledande analys 
I den inledande analysen görs en översiktlig bedömning av förutsättningar för integreringen i staden. 
Denna analys kan göras i samband med lokaliseringsstudier för nya handelsetableringar eller för att 
utvärdera integreringspotentialen av en befintlig handelsetablering/handelsindustriområde. 
 
Den föreslagna metoden bygger på hypotesen att integrering ur ett stadsperspektiv påverkas av följande 
fyra faktorer: 

 Läge i staden 
 Kommunikationer 
 Markanvändning (inom området och intill liggande områden) 
 Barriäreffekter från transportinfrastrukturen 

Läge i staden 
Med läge i staden menas handeletableringens eller handelsindustriområdets placering i staden. Den kan 
variera från den mycket centrala gallerian intill stadens stora torg till ”outlets” utanför staden. I metoden 
görs antagandet att desto närmare en etablering/området ligger i förhållande till staden, desto bättre 
förutsättningar finns att genomdriva en integreringsprocess. 

Kommunikationer 
Med kommunikationer menas det sättet som transportförsörjningen sker till etableringen/området.  
Etableringens/områdets läge och utformning antas påverka i vilken grad bilen blir det dominerande 
transportsättet. Lägen med låg möjlighet att få till stånd konkurrenskraftiga alternativ till bilen bedöms 
ge sämre förutsättningar för integrering än där det finns möjlighet att använda andra tranportmedel på 
ett konkurrenskraftigt sätt (kollektivtrafik, cykel eller till fots). 

Markanvändning 
Med markanvändning menas vilken typ av användning som finns i den del av staden som är intressant att 
studera. En planerad handelsetablering som är tänkt att lokaliseras i ett handelsindustriområde där 
inslaget av annan typ av bebyggelse är obefintlig har sämre grundförutsättningar för integrering än en 
integrering där närområdet har blandad bebyggelse. 
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Barriärer 
Transportinfrastrukturen är viktig för utveckling av staden, men den kan också leda till kraftiga 
barriäreffekter som kan vara svåra att övervinna. Med transportinfrastruktur menas järnvägar, 
flygplatser, bangårdar, motorvägar, kraftigt trafikerade huvudgator och hamnar. En handelsetablering 
som är omgiven av exempelvis järnväg och motorväg har sämre förutsättningar för integrering. 

Analysen 
Metoden bygger på att ett enkelt och grafiskt sätt redovisa de identifierade faktorerna samt dess inbördes 
samspel i syfte att underlätta bedömningen av förutsättningarna för integrering i staden. Varje 
integreringsfaktor redovisas på varsin sida av diagrammet nedan (figur 3.1). Desto mer utrymme som 
täcks av diagrammet, desto bättre förutsättningar finns för att åstadkomma en komplett integrering, 
alltså både inre integrering inom området och yttre integrering med omgivningen. Det kvarstår att 
definiera och att studera om det finns behov att ta fram en detaljerad gradering av axlarna i diagrammet. 
 

 
Figur 3.1. Integreringsdiagram ur ett stadsperspektiv 

 
Följande exempel illustrerar användning av diagrammet och den inledande integreringsanalysen. 
Låt oss anta att en exploatör gör en lokaliseringsstudie för ny handelsetablering. I studien har 
exploatören kommit fram till två lägen som kan vara intressanta att studera vidare.  
 
Läge A ligger i ett handelsindustriområde i utkanten av staden. Området består endast av ytkrävande 
industrier, logistikverksamheter och handel med volymvaror. Kommunikationer till och från området är i 
första hand med bil, andra alternativ är inte aktuella. Järnvägen avgränsar området. Samtliga värden i 
diagrammet ligger mot mitten. Markanvändningen är ensidig, läget i staden är externt, transporterna sker 
med bil och barriäreffekten av transportinfrastrukturen är stor. I figur 3.2 redovisas 
integreringsvariablerna och dess värdering. Den yta som täcks av diagrammet är liten, vilket tyder på att 
låga förutsättningar för komplett integrering utan omfattande förändringar i hela området samt 
intilliggande strukturer. Integrering av den planerade handelsetableringen med resten av staden är då att 
betrakta som realistisk. Däremot kan etableringen i sig utformas för att uppnå en bra inre integrering. 



 

 26

 
Läge B ligger i ett omvandlingsområde mellan innerstaden och utkanten av staden. Bostäder, service och 
kontor finns någorlunda nära till området. Området har en bra kollektivtrafiksförsörjning, ligger inom 
stadens gång- och cykelnät och huvudgatan till området gör att området kan nås med bil/lastbil på ett 
förhållandevis bra sätt. Transportinfrastrukturen skapar inga större barriäreffekter. Förutsättningar att 
genomföra en komplett integrering är bättre för läge B än för alternativ A. Detta illustreras genom att den 
ytan som täcks i diagrammet är mycket större i alternativ B än i A. 

 
Figur 3.2. Exempel på tillämpning av integreringsdiagrammet 

 
Sammanfattningsvis ger den inledande integreringsanalysen en anvisning om vilken typ av integrering 
som kan vara lämplig att ha som mål. Den inledande analysen är dock inte tillräckligt detaljerad för att ta 
ställning till hur en specifik markanvändning och gatustruktur påverkar etableringens/ områdets inre och 
yttre integrering.  

Steg 2: fördjupad analys (integreringsprofil) 
I den inledande analysen som görs ur ett stadsperspektiv, studeras områdets eller lägets förutsättningar 
för att genomföra en komplett integrering. I den fördjupade analysen studeras hur 
etableringens/områdets utformning och egenskaper kan bidra till inre och yttre integrering. 
 
Den föreslagna metoden i detta avsnitt bygger på hypotesen att ett samband finns mellan hur väl ett 
område och/eller etablering är integrerad i sin omgivning (staden), dess markanvändning och dess inre 
struktur. Markanvändningen beskriver de funktioner som finns i området samt exploateringsgraden, dvs 
funktionsblandning och täthet. Områdets inre struktur beskriver funktionaliteten, dvs hur området är 
anslutet till omgivande strukturer och system samt vilka förutsättningar områdets egna kvarters- och 
gatustruktur ger för integrering såväl inom som utanför området. 
 
Med område menas här ett handelsindustriområde eller ett industriområde, med etablering menas en 
enskild fastighet, exempelvis ett köpcentrum eller galleria. Handels- och industriområde kan vara relativt 
stora till ytan och inrymma många olika fastigheter och verksamheter (etableringar). Begreppen redovisas 
i figur 3.3. 
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Figur 3.3 Schematisk bild över använda begrepp. 

 

En utgångspunkt för att hitta parametrar som beskriver den inre och yttre integreringen av en 
etablering/område bör vara de egenskaperna som ett integrerat område bör ha, det vill säga: 

 Blandade funktioner 
 Starkt närområde 
 Stads likstruktur med inre gatusystem 
 Bra anslutningar till omgivande strukturer och system 
 Effektiv markanvändning 
 Konkurrenskraftig kollektivtrafik 
 Attraktiv och konkurrenskraftig handel och verksamheter 

 
För att kunna pröva hypotesen om sambandet mellan integrering, markanvändning och inre struktur 
behövs verktyg för att kunna mäta och beskriva områdets inre struktur samt dess markanvändning. 
Mätresultaten bör ge tillräcklig information för att avgöra om handelsetableringen har de grundläggande 
förutsättningar för att kunna anses vara integrerad (inre- och yttre integrering) eller inte. 
 
Följande parametrar föreslås: 

- funktionsblandning: beskriver funktionsblandning och täthet 

- Inre exponering och barriär: beskriver hur väl är gatu-, gång- och cykelnätet utbyggt i 
förhållande till områdets storlek samt om gator som utgör en barriär finns i området 

- Genomströmning: beskriver i vilken grad är området anslutet till omgivande gatu-, gång- och 
cykelstrukturer samt funktionen av områdets inre struktur.   

- Sammanlänkning: beskriver hur stark är sambandet mellan etableringens-/områdets yttre zon 
och omgivningen. 

- Kollektivtrafik: beskriver hur konkurrenskraftig är kollektivtrafiken, 
 
Observera att egenskaperna starkt närområde samt attraktiv och konkurrenskraftig handel inte har tagits 
med i parametrarna. Anledningen är att dessa egenskaper påverkas av vilken typ av handel/verksamhet 
som bedrivs samt sammansättningen, demografi, sociala aspekter och bebyggelsetyp i närområdet. Dessa 
faktorer är svåra att mäta och analysera i modellen och av den anledningen har inte tagits med. Dessa är 
egenskaper som bör ingå i omvärldsanalysen av området och bör finnas som komplement till den 
föreslagna metoden. 
 
Nedan beskrivs de olika parametrar och variabler som ingår i metoden. 

Funktionsblandning 
En egenskap och förutsättning för att åstadkomma en integrerad etablering och/eller område, är 
förekomsten av blandade funktioner och en varierad markanvändning. I merparten av handels- och 
industriområden, i halvexterna lägen i staden samt i renodlade handelsetableringar är variationen i 
markanvändningen och funktionsbladningen låg.  För handels- och industriområden oavsett läge i staden 
förekommer detalj- och volymhandel, arbetslokaler och lätta industrier i stor utsträckning, medan 
bostäder, offentlig service parkmark och ytor för rekreation är mindre vanliga.  
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Varierad markanvändning i kombination med blandade funktioner ger bättre förutsättningar för att 
kunna skapa en mer komplex inre (infra-)struktur i området. En ensidig markanvändning med låg eller 
ingen funktionsbladning ger inte samma förutsättningar för att skapa komplexa inre strukturer i 
området. Parametern funktionsblanding har som syfte att beskriva i vilken grad det förekommer andra 
funktioner/markanvändning (än handel) i det studerade området i relation till områdets storlek, dvs 
exploateringsgraden. Indata till analysen är den totala ytan av det studerade området samt bruttototal 
arean (BTA) för respektive funktion alternativt byggnads- eller markyta av de studerade kategorierna. 
 
 
Följande kategorier studeras: 

Handel (H) 
Med handel menas både detalj-, dalig- och sällanköpsvaror. Ingen värdering görs av vilken typ av handel 
som bedrivs, däremot kompletteras kategorin med en beskrivning av handeln i det studerade området.   
 
[1]  H = (BTA handel)/(Tot yta)     

Arbetslokaler (A) 
Med arbetslokaler menas industrier och kontor  i området, det vill säga arbetsplatser som inte är 
relaterade till handel, service och rekreation. 
 
[2]  A = (BTA arbetslokaler)/(Tot yta)   

Bostäder (B) 
Med bostäder menas byggnader för boende samt bostadskomplement som förråd. 
[3]  B = (BTA bostäder)/(Tot yta)   

Offentlig- och samhällsservice, park och rekreation (SR) 
Med service och rekreation menas samhälls- och offentliga verksamheter riktade mot allmänheten, 
exempelvis skolor, förskolor, bibliotek, socialkontor, arbetsförmedling och polis m.fl. 
Park och rekreation avser anlagda parker, nöjesparker, ytor för att utöva idrott och gröna ytor tillgängliga 
för allmänheten. Gröna ytor som är otillgängliga räknas inte i denna kategori.  
 
[4]  SR = (BTA service & rekreation)/(Tot yta)  
 

Inre exponering och barriär (iEb) 
Ett finmaskigt gatusystem, med en stadslik struktur antas förbättra förutsättningarna för en ökad 
funktionsblandning samt bidra till att området får en bra inre och yttre integrering. Med stadslikstruktur 
och finmaskigt gatusystem menas ett tätt gatunät i förhållande till områdets storlek, vilket ger en 
stadsliknande kvarterstruktur. Ett tätare gatunät ger möjlighet till att sila trafiken genom området, vilket 
leder till att områdets funktioner blir mer synliga och med tillgängliga för till exempel angörings med 
fordon eller för gångtrafik. I rapporten benämns detta för inre exponering. Ett område med enbart ett 
fåtal gator och större enskilda etableringar leder till att trafiken koncentreras till få gator samt att 
verksamhetens närhet till gatan minskar, exponeringen för enstaka etableringar från gatan blir större, 
samtidigt som gatans barriäreffekt ökar. Samtidigt ökar en gles gatu- och kvarterstruktur även avståndet 
mellan funktionerna inom området, vilket bidrar till ökat beroende av biltransporter. 
 
Variabeln inre exponering och barriär återspeglar tätheten av gatunätet (inklusive gång- och cykelnätet) 
samt om förekomsten av gator som medför barriäreffekt i det studerade området. 
 
[5] 

iEb = (Tot gatulängd + längd GC + längd kollektivtrafik – längd barriär gator)/(områdets omkrets) 
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Formeln har följande delar: 
 Tot gatulängd: är den totala gatulängden i området 
 Längd gc-nät: är den totala längden av gång- och cykelnätet i området. Med gång- och cykelnätet avses 

stråk som ingår i stadens eller områdets gång- och cykelnät samt som har lämplig standard. 
 Längd barriär gator: är den totala längden på gator inuti området som utgör en barriär, dvs inte yttre 

avgränsande gator  
 Längd kollektivtrafik: är den totala längden kollektivtrafiken som trafikerar genom eller delar av området. 

 Områdets omkrets 

Genomströmning (G) 
Genomströmningen bygger på antagandet att strukturerna i integrerade etableringar/områden är lätta att 
förstå, alltså orienterbara. Att området ansluter till omgivande strukturer är viktigt, men det är också 
viktigt att dessa anslutningar leder till det inre gatunätet och ger möjlighet till ett bra flöde genom 
området.  
 
För att beskriva detta identifieras genomströmmande länkar i området. Som genomströmmande länkar 
räknas gator och gc-länkar som ansluter till ett yttre gatunät/gc-nät och som på maximalt en 
riktningsändring vid korsningspunkter gör möjligt att transportera sig genom området. 
 
[6] 

G = ((längd genomströmmande länkar)/(tot länklängden))x10 
 
Formeln har följande delar: 

 Längd genomströmmande länkar: den totala längden på länkar som på max en riktningsändring vid 
korsningspunkter gör möjligt att åka genom området. Som länkar räknas både gator och gc-nätet. 

 Tot länklängden: är den totala länden av gator och gc-nätet i området. 

Sammanlänkning (S) 
Sammanlänkning bygger på antagandet att det behövs en kontinuitet mellan omgivande 
markanvändning/struktur och markanvändning/struktur i handelsetableringen/handelsområdet en 
integrering mellan områden ska kunna främjas. Detta innebär att etableringens/områdets inre gatusystem 
och GC-struktur skall vara anslutet till omgivande gator och GC-vägar samt att markanvändningen 
mellan omgivningen och etableringen/området ”möts” eller överlappa på ett sådant sätt att gränsen där 
markanvändningen byts inte minskar möjligheter till integrering, utan kan bidra till en sammanlänkning 
av stadens/områdets funktioner. Fysiska barriärer, exempelvis motorvägar, hårt trafikerade huvudgator, 
kraftiga höjdskillnader och järnvägar, har en negativ påverkan på sammanlänkningen. 
 
Parametern sammanlänkning återspeglar i första hand hur starkt sambandet är mellan etableringens-/ 
områdets yttre zon och omgivningen. 
 
[7] 

S = (längd sammanhängande markanvändning – längd fysisk barriär)/(omkrets) x (antal 
anslutningar)/2 

Formeln har följande delar: 
 Längd sammanhängande markanvändning: är längden på den delen av etableringens-/områdetsgräns där 

samma markanvändning förekommer på sidor av gränsen. 
 Längd fysisk barriär: är längden på fysiska barriärer mellan etableringen/området och omgivningen 
 Områdets omkrets 

 Antal anslutningar: är anslutningar av gatu- och gc-nätet till omgivande strukturer i omgivningen. 
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Kollektivtrafik (k) 
En konkurrenskraftig kollektivtrafik har identifierats som en egenskap för integrerade områden. 
Kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet kan vara svår att beskriva, speciellt utan tillgång till 
resvaneundersökningar. I projektet används tillgång till kollektivtrafik som ett mått på hur 
konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafiken kan vara. Desto mer kollektivtrafik ett område har, desto 
mer attraktiv och konkurrenskraftig antas kollektivtrafiken vara, eftersom kollektivtrafiken är anpassad 
till efterfrågan. Tillgången till kollektivtrafik uttrycks som täckningsgrad i kombination med 
medelturtätheten under vardagar.  Variabeln kollektivtrafik (K) återspeglar hur stor del av området har 
bra tillgänglighet till kollektivtrafiken samt hur mycket kollektivtrafik området har. 
 
[9] 

K = täckning x medelturtäthet per timme vardag   
 
Formeln har följande delar: 

 Täckning: hur stor del av området nås inom 5-minuters gångtid från hållplatsen, vilket med en hastighet på 
5 m/s motsvarar mellan 300 meter.  

 Antal linjer: är hur många linjer av kollektivtrafik (buss, spårväg eller tåg) som har minst en hållplats i 
området. 

 Medelturtäthet: är det genomsnittliga antal turer (tur & retur) för samtliga linjer (kollektivtrafik) per timmer 
under vardagar. 
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Integreringsprofil 
 
De studerade parametrarna redovisas i en värderos. Parametrarna är utformade så att resultaten blir 
högre för etableringar/områden som är integrerade än de som inte är integrerade. På samma sätt kommer 
integreringsprofilen (värderosen) av en integrerad etablering/område att täcka en större del av axeln i 
diagrammet än motsvarande integreringsprofil för ett område som är mindre integrerad. 
 
Osäkerhet och valideringsbehov 
De metoder som föreslås har inte validerats i större skala, vilket gör att begränsningar i 
integreringsprofilens användbarhet vid olika situationer kvarstår att studera. Några aspekter som 
behöver studeras vidare är följande: 
- Vilket behov finns av att studera värdeskalan i axlarna 
- Maximala och minimala värden i axlarna, vilka intervaller kan finnas för respektive kategori 
- Kan integreringsprofilen och de föreslagna kategorierna tillämpas på alla etableringar/områden oavsett 
läge i staden? 
- Är det möjligt att ta fram referensbilder för integreringsprofiler, beroende på typ av område och dess 
läge i staden. 
 
Notera även att metoden inte beskriver estetik, rumslighet och utformning av byggnader och gatumiljöer. 
Dessa aspekter hanteras i senare skeden av planeringsprocessen, där detaljer, tekniska, funktionella och 
estetiska aspekter löses samtidigt. Modellen beskriver strukturer och markanvändning som ger 
förutsättningar att gestalta och utforma rummen. 
 
En begränsad validering har skett genom att 
tillämpa föreslagna metoder på ett studiefall, 
handels- och industriområdet Boglundsängen 
i Örebro. Integreringsprofiler för 
utgångssituationen och föreslagen 
förändring har tagits fram. Se kapitel 5 för en 
beskrivning av arbetssätt och resultat. 
 
Insamling och hantering av data 
För att integreringsanalysen ska ha nytta i 
det dagliga arbetet, är det viktigt att 
informationen som behövs till analysen är 
lätt att ta fram samt att den kan hanteras på 
ett enkelt sätt. För att hantera insamlad data 
har en enkel tabell tagits fram, se 
nedanstående figur. 
 
De gröna fälten i tabellen för delområdena 
markanvändning samt inre struktur och 
funktion är data som behöver fyllas i 
tabellen.  Resultaten för samtliga 
kategorierna i integreringsprofilen beräknas 
automatisk i tabellen. 
 
Till delområdet markanvändningen har ofta 
kommunen de indata som behövs. Vanliga 
källor är gällande detaljplaner och statistik 
från (exempelvis) näringslivskontoret. Om 
dessa uppgifter saknas, kan en grov 
uppskattning göras genom att mäta 
bebyggda ytor som multipliceras genom 
antal våningar för att räkna fram bruttototal- 
arean (BTA).  Figur 3.4 Tabell för insamling och bearbetning av data 
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Uppgifterna till delområdets inre struktur och funktion tas fram genom att mäta parametrar på kartan, 
exempelvis gatulängder och omkrets, samt analysera dess funktion. För kollektivtrafiken bedöms 
täckningsgraden genom att uppskatta hur stor del av den totala ytan täcks av en radie på 300 meter från 
busshållplatsen. Medelturtätheten beräknas genom att dela de totala antalen turer på samtliga busslinjer 
mellan kl. 06-20 med antalet timmar under perioden (15 timmar). Dessa uppgifter kan sökas i tidtabellen 
för den lokala och regionala kollektivtrafiken. 
 
Integreringsprofilen är den grafiska redovisningen från tabellens resultat och ser ut på följande sätt: 

 

Bild 3.5 Exempel på integreringsprofiler. Den blåa linjen är utgångsläget, medan den streckade linjen är förslaget. 

 
Den vänstra delen i diagrammet representerar markanvändningen, medan den högre delen redovisar inre 
strukturen och dess funktion. I exemplet visar den integreringsprofilen för utgångssituationen (blå linje) 
och förändringsförslaget (streckad orange linje).  
Den ovanstående integreringsprofilen kan tolkas på följande sätt: 
 
Utgångssituation (blå linje) 

 Markanvändning. Området har en låg exploateringsgrad med stort inslag av handel (H) och 
arbetsplatser. Bostäder och allmänna ytor i form av service och rekreation saknas eller finns i låg 
utsträckning. 

 Inre struktur och funktion. Den totala längden av gatu- och gång- och cykelnätet är måttlig i 
förhållande till områdets storlek (inre exponering & barriär). Förmodligen har området få 
anslutningspunkter med omgivande strukturer samt gator med återvändsgränd, vilka är faktorer 
som påverkar genomströmningen. Markanvändningen i området avviker kraftigt från 
omgivningens markanvändning samt kännetecknas av yttre fysiska barriärer (exempelvis 
järnvägar/motorvägar) som avgränsar kontakten med intilliggande strukturer. Kollektivtrafiken 
är inte konkurrenskraftig. 

 
Förslag (streckad linje) 

 Markanvändning. Funktionsblandningen har förbättrats genom att andelen bostäder och service 
& rekreation har ökat något. Den största ökningen är för handel och arbetslokaler, vilket gör att 
rådande markanvändning består.  

 Inre struktur och funktion. Förslaget ger en markant förbättring i samtliga kategorier, vilket är 
ett resultat av en tätare och utbyggt gatu-, gång- och cykelnät i kombination med fler 
anslutningspunkter med omgivande strukturer och en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

 
Det redovisade förslaget förbättrar områdets inre och yttre integrering, men integreringen är partiell 
eftersom mer varierad och funktionsblandad markanvändning i området samt starkare samanlänkning 
med omgivningen behövs för att uppnå en hög integreringsgrad. Men den föreslagna inre strukturen ger 
förutsättningar för att markanvändningen i framtiden kan kompletteras med bostäder, vilket ökar 
funktionsblandningen. 
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4. Strategier  
Som nämnts tidigare antas integreringsprocessen ske i två led, dels en inre integrering inom området, 
dels en yttre integrering mellan området och omgivande strukturer och system. Integreringsgraden kan 
variera i olika nivåer, från en komplett integrering där samtliga integreringsegenskaper  uppfylls, till 
partiell integrering.  
 
Integrering är en komplex process som involverar olika aktörer (staten, kommunen, fastighetsägare, 
hyresgäster och slutligen medborgaren/konsumenten) och som påverkas av etableringens/områdets unika 
egenskaper såsom läge och förutsättningar i staden. Att formulera generella strategier/åtgärder för att 
förbättra den inre och yttre integreringen av en etablering/område i staden bör inte göras utan en 
övergripande integreringsanalys som grund. 
 
Hypotesen om sambandet mellan integreringen, markanvändningen och områdets inre struktur & 
funktion används som utgångspunkt för att föreslå strategier och åtgärder som leder till en ökad inre och 
yttre integrering av handelsområdet. Av den anledningen grupperas strategierna i två kategorier: 
markanvändning & funktionsblandning samt inre struktur. 
 

Markanvändning och funktionsblandning 
Strategier/åtgärder inom denna kategori riktas till att förändra markanvändning och öka 
funktionsblandningen. 
 

Parkering 
Parkeringar är viktiga för handel och verksamheter. Markparkeringar kräver stora ytor, vilket påverkar 
markanvändningen och tätheten i området. För att ge bättre förutsättningar till att öka 
funktionsblandningen och variera markanvändningen, bör markparkeringen minskas genom att ersättas 
med parkeringsanläggningar i hus eller garage.  
 
Parkeringshus och parkeringsgarage kräver stora investeringar i förhållande till att anlägga 
markparkeringar, vilket gör att tydliga ekonomiska och praktiska incitament kan behövas för att kunna 
bygga dessa. I stora städer och för anläggningar med ett bra läge i staden, är markpriserna och närheten 
till marknaden tillräckligt stort incitament för att minska markparkeringar och använda marken på ett 
mer effektivt sätt. Dessutom är det inte ovanligt att marktillgången är begränsad eller reglerad av planer, 
vilket påverkar utbyggnadsmöjligheterna utanför fastigheten eller handelsområdet.  
 
I mindre städer och för handelsområden i externa lägen, kan det vara svårt att motivera en minskning av 
markparkeringar till förmån för en parkeringsanläggning, eftersom marknaden är mindre samt tillgången 
till mark för utbyggnad inte är begränsad. I detta fall kan det incitament som kan behövas vara att 
kommunen samfinansierar parkeringsanläggningen. 
 
Några exempel: 
- Liverpool ONE: Parkeringshus. Parkeringshus där anläggningskostnaderna betalats via användare, 
såväl handlande besökare som boende i nyuppförda lägenheter. 
- Liljeholmstorg, Stockholm: finansierad inom ramen för det kommersiella projektet. En fördel är att 
handelsanläggningen ligger direkt ovanpå tunnelbanstationen, vilket minskar behovet av parkering 
samtidigt som garage kan användas för infartsparkering. 
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Blandad markanvändning och funktionsblandning 
Handeln har en tradition och behov av att anpassa sig till trender och vad som efterfrågas av kunderna. 
Tillkomsten av bilen och utvecklingen av transportinfrastrukturen (vägar) är faktorer som har gynnat 
framkomsten av perifera anläggningar. Många handelsområden för detaljhandeln är i första hand riktad 
till bilister, vilket gör att i utformningen och lokalisering av dessa etableringar har tillgängligheten med 
bil prioriterats. Som en följd har handelsområden företrädesvis lokaliserats till halv- och externa lägen i 
staden ofta med en monofunktionell markanvändning, dvs icke funktionsblandad.  
 
Utifrån markanvändning och funktionsblandning har två situationer identifierats: 

 Handelsetablering, exempelvis köpcentra och galleria 
 Handels- och industriområde 

 
För handelsetableringar kan det vara svårt att i hög grad förändra markanvändningen inom området, 
eftersom marktillgången ofta är begränsad. Däremot är det möjligt att förändra funktionsblandningen 
inom en byggnad utan att för den delen göra stora ändringar i markanvändningen. I handels- och 
industriområden brukar det finnas en god tillgång till mark, vilket gör det möjligt att ändra 
markanvändningen i delar av området för att öka funktionsblandningen. Ett sätt att öka 
funktionsblandning för enskilda etableringar är att komplettera med bostäder och/eller icke kommersiella 
funktioner, exempelvis samhällsservice. Figur 4.1 sammanfattar den ovan beskrivna resonemangen. 

 
Figur 4.1 Markanvändning och funktionsblandning 

 
Peter Coleman definierar funktionsblandade områden som hybrida centra, då dessa erbjuder strukturer 
och kvalitéer från staden men också fördelar av samlokalisering. För ett köpcentra eller en galleria kan 
följande typer av verksamheter vara lämpliga för att öka funktionsbladningen, se figur 4.2. 
 

 
Figur 4.2 Exempel på verksamheter lämpliga för att öka funktionsblandningen i en handelsetablering 

 

Ett annat sätt att öka funktionsblandningen i en handelsetablering är att lägga till funktioner som inte är 
typiska för den aktuella etableringen. Exempelvis lägga till en bil- eller möbelaffär i en galleria i så 
kallade showrooms som har syftet att öka närheten och tillgängigheten mellan kunden och 
sällanköpsvaror som vanligtvis behöver tillgång till bil. Exempel på detta finns i Sickla köpkvarter, se 
bild 4.3. 
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Bild 4.3 Exempel på showrum i Sickla köpkvarter. 

 
För handels- och industriområden eller handelsetableringar med tillgång till stora arealer är det möjligt 
att förändra markanvändningen. Markanvändning och den inre strukturen har en nära relation.  En 
förändring av markanvändningen innebär att gatustrukturen behöver anpassas, alltså från en 
gatustruktur för storskaliga etableringar till en tätare gatustruktur som ger möjlighet till en mer varierad 
markanvändning. Exempel på funktionsblandning och markanvändning är “New Urbanism” i USA där 
gamla köpkvarter omvandlas till blandade områden (se bild 5.4). I Europa och Sverige har många av de 
nya eller ombyggda handelsetableringarna utformats för att inrymma blandade funktioner. Sickla 
köpkvarter i Stockholm var bland de första som gjordes i Sverige (se figur 4.4). 

  

Bild 4.4 Eatsgate town center, Chattanoga, Tennesse, USA. Omvandling av gammal mall till en nutid hybrid 

handelscentra. Illustrationer från Dover, Kolh & partners. 

Bild 4.5 Översiktskarta och illustrationer från Sickla köpkvarter, Nacka. Illustrationer från Atrium Ljungberg. 
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Struktur  
Strategier och åtgärder riktas till att förändra områdets infrastruktur och funktion. Dessa kan tillämpas 
både på handelsetableringar samt handels- och industriområden. 

Tätare och utbyggt gatu-, gång- och cykelnät 
En handelsetablering eller ett handels- och industriområde har ofta en infrastruktur anpassad för 
storskaliga verksamheter med storskaligt gatunät fokuserat på kapacitet och framkomlighet. Att området 
har få gator gör att trafiken koncentreras till få länkar. Att enskilda fastigheter exponering ofta är hög 
kan ifrågasättas, eftersom avståndet mellan gata och byggnad ökar på grund av ett glest gatunät med 
stora markparkeringar.  
 
Att förändra markanvändningen eller funktionsblandningen i större grad är svårt att göra utan att arbeta 
med gatustrukturen i området. Gatustrukturen bör anpassas för att både tillåta stora och mindre 
verksamheter, vilket innebär en tätare gatustruktur. En tätare gatustruktur i kombination med andra 
åtgärder, exempelvis parkeringshus, möjliggör att husen kan närma sig gatan, vilket förbättrar 
synligheten, exponeringen och gaturummet i området samt minskar avståndet mellan målpunkter inom 
området. 
 
Naturligtvis innebära detta även att gång- och cykelnät byggs ut i samma utsträckning som gatunätet. 

Sammanlänkning 
Sammanlänkning innebär ett starkt samband mellan etableringen/området och omgivningen. Exempel på 
åtgärder för att förbättra sammanlänkningen är följande:  

 Att ansluta det inre gatusystemet och GC-systemet till omgivande gator och GC-struktur. 
 Att försöka minska eller överbrygga den barriäreffekt som transportinfrastruktur eller topografi 

medför. 
 Om möjligt planera markanvändning så att det kan ske en övergång mellan olika typer av 

markanvändning i etableringen/området och omgivningen. 
 

Genomströmning 
Genomströmningen återspeglar orienterbarheten i gatu- och gc-nätet i området, det vill säga nätets 
öppenhet och tydlighet. Gatu- och GC-strukturen i områden kan planeras på många olika sätt; från 
organiska mönster med intrikata strukturer till mer funktionalistiska mönster med dess uppsamlings- 
och återvändsgator. Detta projekt har inte som mål att ta fram planeringsprinciper på hur gatustrukturen 
bör planeras eller fördjupa sig i att beskriva den byggda miljöns konfigurationer eller den rumsliga 
integrationen. För kunskap om teorier om gatustrukturer rekommenderas Stephen Marshalls16 bok 
”Streets & patterns”. Den byggda miljöns konfigurationer och rumsliga integrationen avhandlas av Bill 
Hillier17 i boken ”Space in the machine”. 
 
Genomströmning handlar om öppenhet, tydlighet och orienterbarhet. Exempel på åtgärder som förbättrar 
genomströmningen är följande: 

 Skapa fler gator där bilar och övriga trafikanter (exempelvis gående och cyklister) följer samma 
rörelsemönster och struktur. 

 Gator som kan relateras till väderstreck och som har tydliga riktningar ger högre orienterbarhet. 
 Att det inre gatu- och gång- och cykelsystemet ansluter till omgivande strukturer. Detta skapar 

en kontinuitet som förstärker öppenheten och orienterbarheten.  
 

                                               
16 Stephen Marshall (2005). Streets & patterns. Spon Press 
17 Bill Hillier (1996). Space is the machine. Cambridge. 
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Kollektivtrafik 
Med förbättrad kollektivtrafik menas åtgärder/strategier som förbättrar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Kort uttryckt kan konkurrenskraften ökas genom att förbättra tillgängligheten och 
attraktiviteten av kollektivtrafiken. 
 
Exempel på åtgärder: 

 Öka täckningsgraden. En förutsättning för att göra detta är att en gatustruktur och 
markanvändning som möjliggör detta finns eller kan tillskapas. 

 Förbättra turtätheten. Kan göras genom att lägga till nya busslinjer eller utöka trafikeringen av 
befintliga busslinjer. 

 Utveckla hållplatser till bytespunkter. 
 Anlägga handel och verksamheter där det finns tillgång till och efterfrågan på kollektivtrafik, 

exempelvis vid terminaler och bytespunkter.  
 
Bytespunkter, bussterminaler, tågstationer och flygplatser är intressanta lokaliseringslägen för att 
handel och service funktioner på dessa platser är besöksintensiva (hög andel gående). Peter Coleman 
skiljer i sin bok “Shopping environment” på två typer av handelsmiljöer i sådana lägen; målpunktstationer 
respektive lokala stationer/bytespunkter.  
 
Målpunktstationer finns i stora städer och är vid större stationer (tåg och/eller buss) och flygterminaler, 
med hög andel förbipasserande och mindre boende/bebyggelse i närområdet. Ur ett handels- och 
serviceperspektiv lämpar sig dessa miljöer för restauranger, kaféer, mindre livsmedelsbutiker och 
detaljhandel. Exempel på dessa är Skycity i Arlanda, T-centralen i Stockholm, Victoria station i London.  
 
Lokala stationer/bytespunkter är ofta mindre i storlek, lokaliserade i tätbebyggda områden utanför 
stadskärnan, till exempel stadsdelscentra. I närheten av den lokala stationen/bytespunkten finns 
bostäder och arbetsplatser, vilket gör att andelen förbipasserande resenärer är lägre än på 
målpunktstationer. Exempel på dessa är Mörby centrum och Frölunda torg. I intervjun med 
handelsaktörerna framkom att utveckling vid dessa typer av bytespunkter var mycket attraktivt, särskilt 
om bostäder och kontor finns i närheten, dvs ett starkt närområde, och att bytespunkten inte används 
endast för förbipassage/byte av resenärer. Se figur 4.5. 

 
Figur 4.5 Transportinriktad handel (Coleman, modifierad) 

 
 
Även om många av de befintliga handelsområdena idag inte utgör bytes eller målpunktsstationer, så gör 
detta det viktigt och intressant att skapa förutsättningar för en ökad funktionsblandning samt tätare 
strukturer som ger underlag till utbyggd kollektivtrafik. 
 
I detta kapitel har föreslagits generella strategier/åtgärdar för att öka den inre och yttre integrering av 
etableringar/områden.  Det föreslagna arbetssättet för den inledande analysen samt integreringsprofilen 
kommer i nästa kapitel att tillämpas på ett studieobjekt. 
 
 
 
 
 
 



Vivalla

Baronbackarna

E18/E20

E
1
8
/
E
2
0

Lundby

Boglundsängen

Centrala Örebro

Naturreservat

Hågaby

2,2 km

Eurostopp och ICA-Maxi

Infarten till Boglundsängen

Lätta industrier och bilhandel

Bebyggelse i Vivalla

Vy mot naturreservatet

E18/E20 öster om Boglundsängen
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5. Studieobjekt: 
Boglundsängen, 
Örebro 
Industri- och handelsområdet Boglundsängen i norra Örebro (se bild 5.1 och 5.2) har valts i detta projekt 
för att testa föreslagna metoder och strategier. Syftet är att förbättra integreringen i området och med 
staden. Örebro kommun18 har en befolkning på 135.000 invånare, varav 100.000 bor i tätorten. Stora 
arbetsgivare i kommunen är Atlas Copco, Örebro universitet, livsmedelsindustri, logistikföretag och 
kommunen. Staden har flera handelsområden; stadskärnan, Marieberg och Boglundsängen är bland de 
viktigaste.  
 
Boglundsängen har i ett makroperspektiv en relativt hög tillgänglighet med bil. Den nära anslutningen till 
E18 gör detta till en handelsplats som är praktisk och enkel att ta sig till och som också erbjuder gott om 
parkering. Upptagningsområdet är därför mycket stort och av regional snarare än lokal karaktär. Den 
enda verkliga konkurrenten är Örebros andra externa handelsplats Marieberg söder om staden. 
Kopplingarna till angränsande områden är dock svaga, inte minst kopplingen till den centrala staden. Det 
avgörande för om handeln ska vilja vara kvar och ska kunna utvecklas i Boglundsängen är kopplat till 
utrymme för expansion liksom tillgänglighet. 
 
Ur makroperspektiv är en utveckling av mer handel i Boglundsängen mer i linje med målsättningen om 
integrering jämfört med Marieberg, eftersom detta handelsområde ligger betydligt längre från 
stadskärnan och i ett än mer bilorienterat och funktionellt isolerat läge. Marieberg har i princip inga 
byggda förutsättningar för att kunna integreras med resten av staden, varken trafikmässigt eller 
bebyggelsemässigt. Ur översiktsplaneperspektiv skulle därför den första övergripande punkten i en tänkt 
handelspolicy för Örebro kunna vara att prioritera ökad handel i Boglundsängen framför Marieberg. 
Såväl generella hållbarhetsperspektiv som frågor om kollektivtrafik, attraktiv stadsmiljö och samverkan 
med bostäder/arbetsplatser talar för detta. I detta studieobjekt har vi dock valt att fokusera på 
Boglundsängen, eftersom frågan om en generell handelspolicy ligger utanför denna tillämpade studie. 
 
Tabellen under sammanfattar omsättningen under år 2008.  
 
Tabell 5.1. Omsättning av tre handelsplatser i Örebro år 2008, miljoner kronor19 

 Dagligvaror Sällanköpsvaror 

Stadskärnan 500 mkr 1400 mkr

Marieberg 400 mkr 2300 mkr

Boglundsängen 750 mkr Inga uppgifter 
 
Det som gör Boglundsängen intressant och utmanande är dess läge i staden. Boglundsängen ligger nära 
stadskärna, har ett stort naturreservat intill och ligger bredvid ett av de största bostadsområden i Örebro, 
Vivalla. Samtidigt finns ingen bra kontakt mellan Boglundsängen och angränsanden områden, dels då 
europavägen (E18/E20) går mellan Boglundsängen och staden, dels då inga naturliga och fungerade 
kopplingar mellan Boglundsängens struktur och Vivalla finns.  

                                               
18 Beskrivningar och fakta tagna ur presentationsmaterial framtagen av Örebro kommun till detta projekt. Alexander 
Dufva. 
19 Underlag från Örebro Kommun. 
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Detta har haft som effekt att segregationen i Vivalla förstärks, det vill säga avståndet mellan Vivalla och 
resten av staden upplevs som stort. I översiktsplanen finns visioner för att bygga bostäder norr och söder 
om Boglundsängen samt bygga ut handeln i området. 
 
Här har således kommunen en möjlighet att initiera en integrationsprocess som både bygger på 
kommunens eget intresse och möjligen även på handelns eget intresse. En sådan situation föreligger inte 
alls på samma sätt i fallet med Marieberg. 
 
Markanvändningen i Boglundsängen består av fastigheter för detalj- och sällanköpshandel samt lätta 
industrier och mindre arbetslokaler. Inom handels- och industriområdet finns inga bostäder och ingen 
sammanhängande grönstruktur. Området har en yta på cirka 9,3 hektar och en omkrets på 4,4 kilometer. 
I översiktsplanen föreslås att handeln i Boglundsängen byggs ut, samt att området kompletteras med 
blandad bebyggelse. Även norr och söder om Boglundsängen föreslås utbyggnad av blandad bebyggelse.  
I figur 5.1 redovisas ett utdrag ur översiktsplanen. 
 

 
Figur 5.1 Utdrag ur översiktplanen20. 

 
Syftet med arbetet är att analysera Boglundsängens förutsättningar ur ett integreringsperspektiv, samt ta 
fram förslag på hur utbyggnaden av Boglundsängen kan ske för att kunna åstadkomma en bättre inre och 
yttre integrering. Utbyggnadsförslagen har tagits fram på ett förutsättningslös sätt, alltså utan att 
begränsa sig exempelvis av vem som äger marken, väghållare, finansiering och exploateringsekonomi, 
geoteknik och ledningar under mark.  Målet är att studera hur olika strukturer och markanvändning kan 
bidra till integrering av Boglundsängen samt ge idéer till det planprogrammet som Örebro kommun 
kommer att bedriva under år 2011. 
 
Analysen görs i två steg. Det första steget är integreringsdiagrammet som studerar de förutsättningar 
som Boglundsängen har utifrån sitt läge i staden. I andra steget analyseras befintlig markanvändningen 
och markstruktur. Med det som utgångspunkt föreslås markanvändning och strukturer. 
 
 

                                               
20 Underlagsmaterial från Örebro kommun. Översiktsplanen antogs år 2010 och planeringshorisonten sträcker till år 
2035. 
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Steg 1: integreringsdiagrammet 
 
I den inledande analysen görs en översiktlig bedömning av förutsättningar för integrering i staden. 
Betydande begränsningar och möjligheter identifieras.   
 
Boglundsängen har i jämförelse med övriga handelsområdet i Örebro, ett unikt läge i staden. Avståndet 
till stadskärnan är kort, cirka 2 kilometer till centrum. I översiktplanen föreslås att stadens utbyggnad 
fortsätter norr om Boglundsängen samt att industriområden söder om Boglundsängen knyts närmare 
staden. Boglundsängen har idag ett halvexternt läge, men den planerade utbyggnaden och 
sammanlänkning av staden mot norr gör att området får ett mer centralt läge i staden.  
 
Västerleden (E18/E20) är både en möjlighet och en begränsning. Möjligheten är att den erbjuder en hög 
tillgänglighet till transportsystemet, begränsningen är den barriäreffekten som uppstår. I övrigt är inga 
betydande barriär som begränsar utvecklingen och integreringen av Boglundsängen. För utvecklingen och 
integrering av Boglundsängen är det viktigt att överbrygga eller minska den barriäreffekt som nuvarande 
Västerleden utgör. 
 
Merparten av kommunikationer i det studerade området sker med bil, men närheten till staden i 
kombination med framtida förtätningar gör det möjligt att utveckla attraktiva alternativ till bilen, 
exempelvis öka kollektivtrafikens samt gc-nätet attraktivitet och konkurrenskraft. 
 
Markanvändningen i den aktuella delen är Örebro är varierad. I den delen av staden finns både 
bebyggelse, handel, gröna områden och lätta industrier. Vivallas och Lundbys funktionsindelade slutna 
struktur i kombination med barriären från Västerleden sätter vissa begränsningar. 
 
Sammanfattningsvis har Boglundsängen ett utmärkt läge och bra förutsättningar för att kunna integreras 
med resten av staden. Viktiga aspekter att beakta i processen är att minska Västerledens barriäreffekt 
samt kunna koppla Boglundsängen och dess utveckling mot norr till Vivallas och Lundbys slutna 
strukturer. Förutsättningarna sammanfattas i figur 5.2. 

 
Figur 5.2 Integreringsdiagram för Boglundsängen. 
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Steg 2: integreringsprofilen 
 

UTGÅNGSLÄGET 
Boglundsängen är stort till ytan, cirka 9,3 hektar, och har en omkrets på 4,4 kilometer. Området har en låg 
exploateringsgrad, vilket gör att stora ytor finns mellan byggnader. En del av dessa ytor är asfalterade, 
dvs parkeringar och uppställningsytor, resten är restytor mellan gata och fastigheter samt impediment 
mark. Gaturummet upplevs som öppet och brett, med stora avstånd mellan byggnader. Den låga 
exploateringsgraden och föga funktionsblandningen återspeglas i integreringsprofilen, se figur 5.3. 

 
Gatu- gång och cykelnätet är förhållandevis utbyggt 
i området, men det är anpassat till stora tomter. Få 
återvändsgator finns i området, vilket ger en bra 
genomströmning för befintliga gator och gc-vägar, 
däremot finns få kopplingar mot angränsande 
områden (dvs Vivalla, naturreservatet och på andra 
sidan Västerleden), vilket gör att Boglundsängen är 
isolerad som omgivningen. Merparten av trafiken 
koncentreras till Hedgatan söder om Kryptongatan 
vilket i kombination med gatans bredda sektion gör 
att en barriäreffekt genom området uppstår. 
 
Eftersom Boglundsängen i huvudsak är utformat för 
handel med bil är utformningen av gång- och 
cykelnätet inte en avgörande fråga ur 
integreringssynpunkt. Även med en kraftig satsning 
på tydligare, vackrare och säkrare GC-stråk skulle 
andelen som handlar utan bil vara fortsatt låg. Ur 
ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv skulle 
sådana åtgärder främst gynna och stärka 
bostadsområdet Vivalla. 
 
Kollektivtrafiken trafikeras med 2 busslinjer och en 
medelturtäthet på 7 turer per vardagstimme. 
Däremot är täckningsgraden låg, cirka 45 % av 
området kan nås inom 300 meter från en 
busshållplats. 
 
För att attrahera en större andel 
kollektivtrafikresenärer är det troligt att området 
som sådant skulle behöva erbjuda en betydligt mer 
urban och gångtrafikanpassad helhetsmiljö. Detta 
understryker att en integreringsstrategi för att vara 
framgångsrik behöver arbeta med ett flertal 
aspekter samtidigt.  
 
I figuren 5.3 redovisas markanvändningen och 
integreringsprofilen.  
 
 
Figur 5.3 Nuläget. Markanvändning samt integreringsprofil. 
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Studerade förslag 
Två alternativa strukturer med tillhörande markanvändning har tagits fram. Utgångspunkten är nuläget 
och föreslagna strategier tidigare i rapporten. De framtagna alternativen syftar till att förbättra områdets 
inre och yttre integrering. Förslagen redovisas i figurerna 5.4 -5.6.  
 
Förslag A använder befintliga strukturer i området, vilket gör att kvarterstrukturen påminner om 
utgångsläget, men gatu- och gc-nätet är finmaskigare. Den föreslagna strukturen, med mindre kvarter, ger 
möjlighet till en mer varierad markanvändning och bättre underlag för kollektivtrafiken (se figur 5.8). 
Detta ger en bättre inre integrering och funktionsblandning. Den yttre integreringen (läs 
sammanlänkning) förbättras inte av förslaget. Anledningen är att Västerledens (E18/E20/50) barriär 
kvarstår samt den föreslagna markanvändningen mot Vivallaringen kan förstärka gränserna mellan 
områdena. 

Figur 5.4 Markanvändning och integreringsprofil för förslag A. 
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I förslag B föreslås en struktur som bygger på att knyta samman Holmen (området söder om Västerleden), 
naturreservatet, Vivalla och utbyggnadsområden norr om Boglundsängen. Sammanläkning och 
genomströmning i detta förslag förbättras genom att minska Västerledens barriäreffekt och integrera 
Vivallaringen med den nya strukturen i Boglundsängen. Konkret föreslås en mindre överdäckning av 
Västerleden (E18/E20/50) för att knyta områdena norr och söder om Västerleden. Bostäder kombineras 
med blandade områden och lokaliseras i närhet till Vivalla, naturreservatet och exploateringsområdet 
norr om Boglundsängen. Förslaget ger en sammanhållen struktur med bra sammanlänkning söder och 
väster om Boglundsängen. Omfattningen och storskaligheten av exploateringsområdena norr om 
Boglundsängen påverkar i vilken grad den föreslagna strukturen förstärker eller motverkar 
sammanlänkning och genomströmning mellan områden. 
 
 

Figur 5.5 Markanvändning och integreringsprofil för förslag B. 
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Figur 5.6 Till väster redovisas kollektivtrafikstrukturen för samtliga alternativ. Till höger redovisas områdenas inre 

struktur och barriär. 
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ANALYS 
De föreslagna strukturerna och dess markanvändning förbättrar integreringen av Boglundsängen. Den 
inre integreringen med dess tätare gatu- och gc-struktur, funktionsblandad markanvändning och mer 
tillgänglig kollektivtrafik uppnås i båda fallen. Markanvändning eller möblering av den föreslagna 
strukturen är något som kan göras på många olika sätt. Här redovisas bara två exempel, men dessa kan 
ändras beroende på kommunens och markägarnas planer och visioner för Boglundsängen. 
 
Gatu- och gc-nätet byggs ut i båda alternativen och ansluter till fler omgivande korsningar, vilket gör att 
området blir mer tillgängligt. I modellen är genomströmningen något bättre för förslag A än B. 
Anledningen är att Hedgatan där fungerar som uppsamlingsgata, vilket ger en bra orienterbarhet för 
biltrafiken (främst). Hedgatans funktion som uppsamlingsgata kan diskuteras om det är en positiv eller 
negativ egenskap. En markant skillnad för förslag B är att det föreslås en delvis överdäckning eller 
breddning av bron för att förstärka sambandet mellan norra och södra sidan på Västerleden. Detta 
kopplas till ett inre gatusystem som avlastar Hedgatan och ansluter till Vivallaringen. Den föreslagna 
inre ringen med dess anslutning ger möjlighet till en mer balanserad trafikförsörjning i Boglundsängen. 
 
I båda förslagen valdes att behålla nuvarande markanvändning (storskalig handel) mot Västerleden 
(E18/E20/50). Anledningen är att ur handelns och kommunikationssynpunkt är läget bra. Dessutom kan 
starka och attraktiva verksamheter/handel underlätta att förstärka sambandet med Holmen (söder om 
Boglundsängen). Nackdelen är att den storskaliga markanvändningen i detta parti kan bidra till att skapa 
otrygga miljöer. 
 
I den nordvästra delen av förslag A kan det vara svårt att få till en attraktiv och fungerande gatustruktur 
och markanvändning. I förslag B kan gatustrukturen vara en begränsande faktor för utveckling av 
områdena norr om Boglundsängen. 
 
Vilken är den bästa eller mer optimala strukturen, markanvändningen? För att kunna svara på frågan är 
det viktigt att ta ställning till följande aspekter: 

 Ledningar, geoteknik och andra byggnadstekniska förutsättningar som kan påverka 
genomförbarheten av förslagen. 

 Utveckling i angränsande områden, det vill säga norr om Boglundsängen och Holmen på södra 
sidan. 

 Vilket förslag som är mest attraktivt för kommunen, fastighetsägare och potentiella 
investerare/användare som gör det troligt och realistiskt att en förtätning av området går att 
genomföra. 

 
I början av rapporten beskrevs att syftet med integreringen är att skapa attraktiva handelsplatser ur 
kundens- och medborgares perspektiv samt att bidra till att skapa en effektiv och hållbar stad ur ett 
socialt-, ekonomiskt- och energi-/miljöperspektiv. Funktionsblandade områden i kombination med 
människovänliga strukturer bidrar till det sociala, ekonomiska och miljö/energimässiga perspektivet.  
Det som dessa strukturer ger möjlighet till är variera närheten till kunden/medborgaren, det vill säga att 
utvidga kundbasen. Målet är att skapa både ett starkt närområde samt närhet till Västerleden för 
bilburna kunder. 
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6. Diskussion 

Integrering av handel kan vara en av flera vägar mot en mer hållbar och samtidig attraktiv stadsmiljö. 
Denna rapport begränsar sig till att anvisa metoder för analys och visa hur några första steg mot 
integrering kan tas. 
 
Högre energipriser och risken för en tilltagande osäkerhet av energiförsörjningen nationellt och globalt är 
bidragande faktorer till den aktuella diskussionen om hållbarheten i den moderna människans sätt att 
leva. Detta har även präglat diskussionen om planering och utveckling av våra städer samt behovet av 
andra typer av lägen för handeln än renodlade bilanpassade anläggningar. Ur stadens och handelns 
perspektiv är det viktigt att hitta mer hållbara strukturer och system som leder till att skapa 
välfungerande och attraktiva miljöer och handelsplatser. Historiskt har näringslivet och handeln 
anpassat sig till rådande värden, utveckling (demografisk, sociologisk, ekonomisk och teknologisk) och 
tidsandan. 
 
Handelns eftersträvan att efterlikna stadens upplevelserikedom och attraktivitet har lett till allt större 
inslag av upplevelsebaserade verksamheter på handelsplatser. Detta kan ses som ett starkt argument för 
att ökad integrering av handel bör vara attraktivt även för handelns aktörer, det vill säga fastighetsägare 
och handlare. Större handelsplatser som saknar den rent fysiska och funktionella närheten till andra 
funktioner som diskuteras i denna rapport, kan uppnå en högre grad av integrering genom att själva 
verksamhetsutbudet på handelsplatsen breddas.  
 
I denna rapport föreslås att integreringen är ett relativt begrepp med flera integreringssituationer som 
anpassas efter läge och förutsättningar. Förutsättningar för integrering påverkas av stadens/regionens 
attraktivitet, men även områdets fysiska egenskaper. Dessa egenskaper är läge i staden, 
kommunikationer, markanvändning i och angränsade områden samt barriärer. Projektet fastställer inga 
fasta gränser för graden av integration, eftersom integreringen är unik och platsspecifik.  
 
Integrering kan därför ses som en realistisk strategi i samband med utbyggnad och expansion av 
bebyggelse och trafiksystem. I situationer där handels- och befolkningsunderlag krymper kan integrering 
vara lika intressant och befogad. I situationer där ökad rörlighet gör att köpkraften söker sig till större 
centrum och städer, kan en ökad integrering av befintlig och krympande handel även vara lämplig. En 
viktig faktor i båda fallen (expansion och krympning av handel/bebyggelse) är att hitta 
fastighetsägare/investerare som kan göra dessa integrerings- och omvandlingsprocesser möjliga. 
 
En tänkbar strategi för helt externa handelsplatser är att på egen hand och utan egentlig samordning med 
övriga stadsdelar eller kommunala planerare öka inslaget av verksamheter som kompletterar den 
”egentliga” varuhandeln. Den typ av helt externa handelsplatser som nämnts i rapporten, som exempelvis 
Birsta i Sundsvall och i Kungens Kurva i Stockholm/Huddinge, kan av eget intresse komma att vidga 
utbudet och bereda plats även för funktioner som saknar direkta ”kunder”, som exempelvis arbetsplatser, 
hotell och möjligen även på sikt bostäder. Denna typ av ”egeninitierad integrering” kan underlättas genom 
kommunal planering. En sådan utveckling innebär att handelsområdena i fråga blir mindre känsliga för 
eller beroende av kunder som fritt väljer mellan olika handelsplatser, eftersom t ex arbetsplatser knyter 
anställda till sig mer permanent. En sådan utveckling skulle innebära att externa handelsplatser på sikt 
konverteras till mer integrerade stadsdelar och även förlorar sin identitet som ”enbart” en handelsplats.  
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Integrering mellan olika delar och funktioner i staden är relativt accepterat som begrepp och mål i 
stadsplaneringen. Denna rapport lyfter inte fram någon helt unik eller ny kunskap utan syftar snarare att 
vidareutveckla mål och metoder för att nå allmänt accepterade egenskaper i stadsmiljön. Det avgörande i 
allt planeringsarbete är att lyckas gå från mål till konkret handling. Rapporten menar att perspektivet 
integrering bör lyftas fram tydligare i både kommunal planering och i privatinitierad 
fastighetsutveckling.  
 
Den föreslagna metoden är ett första steg till ett verktyg som kan hjälpa till att bedöma förutsättningar 
samt hitta de egenskaper och funktioner som leder till en ökad integrering. Övergripande strukturer kan 
planeras för att främja integrering som gynnar såväl näringsidkaren, den enskilda individen/ 
konsumenten samt samhället/staden som helhet. Den i rapporten redovisade tillämpningen på 
Boglundsängen visar hur modellen på ett tillfredsställande sätt kan beskriva markanvändningen och 
samverkan med infrastrukturen och omgivningen. 
 
Fokus i denna rapport och i den framtagna metoden har lagts på de övergripande strukturerna. 
Strukturen och markanvändningen ligger till grund för gestaltning av byggnader, gaturum och offentliga 
miljöer samt vilken typ av handel eller verksamhet som kan vara aktuella för platsen. Utformning av 
byggnader, gator och offentliga rum har också en stor inverkan på tryggheten, attraktiviteten och 
upplevelse av platsen.  Därför bör den föreslagna metoden tillämpas tidigt i planerings- eller 
omvandlingsprocessen eftersom strukturen och markanvändningen fastställs i dessa skeden.  
 
Ett nästa steg för fortsatta arbeten är att studera metodens giltighet samt ta fram riktlinjer för 
bedömning av parametrarna som ingår i modellen. Fördjupning och vidareutveckling kan göras genom att 
tillämpa metoden på olika städer, handelsetableringar och handelsområden.  
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Yta 54 000 m² (60 000 m²) 
Butiker 115 (200)  
Parkeringsplatser 2400 (3050)  
Avstånd till centrum 9,1 kilometer 
Fastighetsägare Diligentia AB 
Utformning RTKL 
Invigning 1966 (2012) 

1. Frölunda Torg, 
Göteborg. 
Frölunda torg är beläget ungefär 9,1 
kilometer från Göteborgs centrum och 
har 115 butiker och 2400 
parkeringsplatser på en totalyta av 
54 000 m². Av dessa så utgör 
detaljhandeln cirka 36 500 m², 
kontorsplatser 10 000 m², lager 3000 
m² och övriga fritidsetableringar 
ungefär 4500 m². Torget invigdes 
1966 och byggdes om senast 1995. År 
2006 hade området 9,8 miljoner 
besökare och en omsättning på cirka 
1,6 miljarder kronor.  
 
Torget ägs av fastighetsbolaget 
Diligentia AB och är idag Sveriges 
tionde största, rankat efter 
omsättning. En omsättning som 
bolaget hoppas öka i och med den 
tilltänkta expansionen till 60 000 m². Denna yta ska bland annat utgöras av 200 butiker och 650 
nya parkeringsplatser, tillsammans med nybyggnation av både kontor och bostäder. Bostäderna 
ska byggas av Skanska Nya Hem och kommer gestaltas av tre stycken bostadshus, precis intill 
Frölunda torg. Ett flertal andra bostadshus av olika slag, kommer även att bebyggas runt om i 
Frölunda. Ett nytt torg kommer att tillkomma och binda samman det befintliga kulturhuset med 
köpcentrumet och de nya bostäderna. Omvandlingen påbörjades under 2007 och beräknas vara 
färdigt år 2012. 
 
Frölunda torg ligger vid avfarten till vägarna E20 och E6. Kollektiva förbindelser utgörs av ett antal 
buss- och spårvagnslinjer. Utöver dessa så trafikerar även Flexlinjen för färdtjänst och sjukresor 
området. I och med att torget byggs om, så kommer även spårvagnsstationen att förnyas. Den 
kommer att bli ljusare och öppnare, men framförallt mer tillgänglig för torgets besökare och 
kunder. 
 
Idag är området uppdelat i torg och shoppinggator på två våningar som binder samman utbudet av 
butiker, resebyråer och serviceinrättningar som tandläkare och vårdcentral.  

 Bild 1 

  Bild 2 

Bild 3 
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Yta 23 600 m² (45 000 m²) 
Butiker 43 (110) 
Parkeringsplatser 930 (1700) 
Avstånd till centrum 4,3 kilometer 
Fastighetsägare Steen & Ström 
Utformning Steen & Ström 
Invigning 1966 (2011)  

2. Hageby Centrum, 
Norrköping. 
Är beläget ungefär 4,3 kilometer söder 
om Norrköpings centrum och området 
har 43 butiker på en yta av 23 600 m² 
med 930 tillhörande parkeringsplatser. 
Centrumet stod klart 1966 och var då 
Nordens största inomhuscentra. Sedan 
dess har området utvecklats och en 
nybyggnation utfördes år 2000. 
Centrumet har idag cirka 800 anställda 
och har årligen omkring  
4 miljoner besökare, med en 
omsättning på som mest på 750 
miljoner kronor. 
 
Centrumet ingår i Steen & Ström 
koncernen, som är en av 
Skandinaviens ledande 
köpcentrumägare. I dagsläget är 
området på väg att förändras och i 
april 2010 ska det nya Hageby Centrum invigas. Arean kommer att växa till 45 000 m² och totalt 
110 butiker kommer att etableras tillsammans med 1700 parkeringsplatser.  
 
Området är en vältrafikerad levande miljö och det finns ett flertal alternativa 
kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och bil via riksväg E22. Dess läge gör området till en 
naturlig mötesplats. 
  
I maj började arbetet med ett nytt gång- och cykelstråk till och från centrumet som beräknas vara 
klart i oktober. Vid den tidpunkten beräknas arbetet med ett nytt entrétorg, spårvagnshållplats och 
cykelparkering ha påbörjas. Det hela är ett komplement till utbyggnaden av centrumet som ska 
underlätta för trafikanter utan bil. Gång- och cykelstråk tillsammans med den nya spårvagnen, ska 
kopplas samman med den befintliga infrastrukturen. Målet är att knyta samman Norrköpings södra 
delar och ge Hageby centrum en mer stadslik miljö. Sammanlagt kommer 4 kilometer spårväg och 
10 nya hållplatser att tillkomma.  

 

 Bild 4 

    Bild 5 

 

 Bild 6 
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Markanvändning. De nya planerna kring Hageby centrum syftar till att knyta området 
närmare staden och få det till att bli en mer naturlig del av Norrköping. Centrumet kommer att 
på så sätt integreras med staden på ett nytt sätt och tillsammans med stora ökningen av 
bilparkeringar, så kommer handelsetableringen att kunna få ett mycket större kundunderlag. 

Knutpunkt för kollektivtrafik. Hageby centrum är en mycket vältrafikerad plats och 
tillsammans med den nya spårvagnshållplatsen och de nya cykelplatserna så kommer 
centrumet att höja sina kollaktiva trafikmöjligheter ytterliggare.  

För att ytterligare försköna platsen så är trädplanteringar, gatubelysningar och nya 
övergångsställen inplanerade. Planerna ingår i Norrköpings framtidsvision för 2030 och arbetet 
med de nya kommunikationerna planeras bli klart till 2011. 
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Yta 80 000 m² 
Butiker 90   
Parkeringsplatser 900 
Avstånd till centrum 3 kilometer  
Fastighetsägare Möller & Partners 
Utformning Wester-Elsner & Equator 
Invigning 2009 

3. Liljeholmstorget, 
Stockholm. 
Liljeholmstorget är beläget ungefär tre 
kilometer söder om Stockholms 
centrum och har planerad invigning i 
oktober 2009. Torget bebyggs med en 
galleria i anslutning till de redan 
befintliga kontors- och affärshusen i 
området. Gallerian kommer att bestå 
av tre plan med en totalyta på 80 000 
m², varvar dryga 28 000 m² i form av 
butiksyta, med ungefär 90  
stycken butiker. Utöver shopping så 
kommer gallerian även att inhysa cirka 
12 000 m² med kontorslokaler och 
vård i form av vårdcentral och 
närsjukhus. Ovanpå gallerian kommer 
det att byggas ett 70 tal bostäder med 
en samlad yta på 6000 m². Projektet 
beräknas kosta 1,9 miljarder kronor. 
 
Det är fastighetsägaren Möller & Partners som äger området och har låtit Citycon driva fram 
projektet. Arkitektfirmorna Wester-Elsner och Equator har tillsammans ansvarat för utformning, 
idéer och gestaltning.  
 
Till gallerian kommer det att tillkomma 900 parkeringsplatser i ett garage i berget under 
Nybohovsbacken. Detta för att erbjuda parkeringsmöjligheter åt att alla de bilåkande kunder som 
via Södertäljevägen, Essingeleden eller Södra Länken besöker området. Liljeholmstorget är en 
knytpunkt där en rad olika kommunikationsmedel samlas. Tunnelbana, tvärbana och bussar finns i 
området och pendeltågsstationen Årstaberg är lättillgänglig.  Nära 37 000 personer byter dagligen 
mellan olika kollektiva färdmedel i Liljeholmen, samtidigt som området stadigt växer. I nuläget 
byggs ytterliggare 6000-7000 bostäder och till år 2015 beräknas befolkningen uppgå till 100 000 
personer. Likaså arbeten och kontorsplatser ökar stadigt och idag arbetar ungefär 38 000 personer 
i området. 

 Bild 8 

  Bild 7 

 

 Bild 9 
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Knutpunkt för kollektivtrafik. Liljeholmstorget ligger i gränslandet mellan att vara en 
målpunktsstation och en lokal station/bytespunkt. Området har en hög andel förbipasserande 
men har även ett stort utbud av bostäder och arbetsplatser. Liljeholmen är ett typexempel på 
område som fungerar som en knutpunkt för kollektivtrafiken då området är besöksintensivt och 
har ett utbud av buss, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg, som dagligen trafikeras av 37 000 
personer. Genomströmningen och den efterfråga detta innebär, gör platsen högintressant för 
lokalisering av handelsetablering. 
 

Parkering. Genom att bygga en garageparkering med så pass många parkeringsplatser, så 
har Liljeholmstorget löst det problem som annars är ett av de kostsammaste och mest 
svårplanerade dilemman för centralliggande handelsetableringar. Att kunna erbjuda 
parkeringsmöjligheter är ofta en nödvändighet för att få det kundunderlag som behövs, för att 
handelsetableringen ska vara vinstgivande. 

Visionen för området är att Stockholms innerstad ska förskjutas över Årstaviken. Med andra ord är 
målet att förflytta stadstullen från Hornstull till Liljeholmen. Olika verksamheter som bostäder, 
arbetsplatser, kommunikationsmöjligheter och service ska integreras till en urban miljö och 
inbringa en stadskänsla för att förlänga Stockholms innerstad. 
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Yta - 
Butiker -  
Parkeringsplatser 305 (425) 
Avstånd till centrum 0 kilometer  
Fastighetsägare -  
Utformning - 
Invigning - (2013) 

4. Lomma Centrum, 
Lomma. 
Översiktsplanen från år 2000 fastslår 
att Lomma centrum ska vara attraktivt 
och ändamålsenligt. Centrumet ses 
även som ett av de viktigaste 
utvecklingsområdena i Lomma. 
 
Handeln i området består idag av allt 
från dagligvaror till blomsteraffärer 
och klädbutiker. Caféer och 
restauranger kantar området och ger 
tillsammans med bland annat apotek 
och system ett gediget utbud. Det är 
framförallt lokala aktörer i området 
som driver de olika butikerna och 
någon större volymhandel finns inte. 
(Olsson 09-10-13) 
 
Det är kommunen som driver 
centrumutvecklingen och har haft 
seminarier med fastighetsägare, politiker och tjänstemän för att driva processen framåt och 
utveckla området. Även inspirationspersoner har bjudits in för att hjälpa till med utvecklingen. 
(Olsson 09-10-13) Förhoppningen är att blandningen ska göra området attraktivt för både boende 
och besökare. Parkeringsplatserna är och kommer vara i direkt anslutning till centrumet, vilket gör 
området tillgängligt och lättåtkomligt för de bilburna besökarna. Parkeringsplatserna är dessutom 
samfinansierade. 
 

  Bild 10 
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Funktionsblandning. Utvecklingen i området och centrumet med målet om att integrera 
bostads- och butiksplatser för att smälta in med de omkringliggande områdena är ett bra 
exempel på hur funktionsblandning kan fungera.  

Parkering. Parkeringsmöjligheterna i direkt anslutning till centrumområdet gör det 
lättillgängligt för bilburna besökare, men det är framförallt samfinansieringen av 
parkeringsplatserna mellan de olika parterna, som gör Lomma centrum till ett bra exempel. 
 

Utvecklingen av centrumet präglas av en variation och blandning av bostäder och butiker. Målet är 
att på olika sätt förändra och förbättra stadsmiljön och ge området intima gaturummen med 
varierande bebyggelse.  
 
Förändringar som framförallt kommer att ske är rivningen av centrumhuset som kommer att ge 
utrymme för nya byggnader med butiks- och affärsmöjligheter på bottenplan och bostäder i 
våningarna ovanpå. Tanken med denna förändring är att skapa ett nytt centrum som är mer likt 
Lommas övriga delar. Ett försök till att integrera och förändra stadsmiljön så att centrumet smälter 
in i stadsbilden. En av grundtankarna bakom projektet är även att öka antalet bostäder i området 
och skapa en småstadskaraktär som ska anpassas till den äldre befintliga bebyggelsen. Bostäderna 
ska utformas i olika upplåtelseformer med i första hand mindre lägenheter för exempelvis 
studenter. Det är Midroc Property Development och Skanska Nya Hem som är fastighetsägare och 
byggansvariga för det första skedet. 
 
Även Lommastråket är en viktig del av stadsbilden som knyter samman centrumområdet med 
kommunens kaj och strand. Stråket förhöjer upplevelsen av området och ger platsen en annan 
sorts karaktär med sina L-formade 60-talshus med olika servicefunktioner. (Olsson 09-10-13) 
 
Lomma centrum är dock omringat av tre stycken större köpcentrum som konkurrerar med 
området. Därtill är även närheten till grannlandet Danmark och dess närkommuner ett 
konkurrensinslag. (Olsson 09-10-13) 
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Yta 36 600 m² (60 000 m²) 
Butiker 60   
Parkeringsplatser 700 
Avstånd till centrum 7,5 kilometer  
Fastighetsägare Diligentia AB  
Utformning Fors & Son (Erik Giudice) 
Invigning 1964 (Byggstart 2010) 

5. Mörby Centrum, 
Stockholm. 
Mörby Centrum är beläget ungefär 7,5 
kilometer från Stockholms centrum 
och består av 60 butiker och 700 
parkeringsplatser på en total yta av 
36 600 m². Köpcentrumet invigdes 
1964 och renoverades senast 1994. 
Under år 2006 hade köpcentrumet 
cirka 7 miljoner besökare som 
tillsammans gav Mörby centrum en 
omsättning på 715 miljoner kronor. 
 

Området är ursprungligen utformat av 
Fors & Son och ägs idag av Diligentia 
AB. Centrumet är fördelat på fyra 
stycken våningsplan och utöver 
utbudet av butiker som finns 
tillgängligt i köpcentrumet, finns även 
en rad kommunala och privata 
serviceinrättningar, så som polis, 
tandläkare, bibliotek och dylikt. Danderyd är även en av Stockholms mest köpstarka kommuner 
och det finns en marknad och köpkraft som många andra kommuner inte besitter. 
 
Centrumet är beläget i slutet av tunnelbanans röda linje. Utöver anknytningen till tunnelbanan 
finns även en rad busslinjer som trafikerar området och gör att kommunikationsmöjligheterna är 
goda, för de resenärer som använder sig av kollektiva färdmedel. 
 
Det finns nuvarande planprojekt tillsammans med Danderyds kommun på att utveckla 
köpcentrumet. Planer finns för att utveckla 15 000 m² nya butiker, 30 000 m² nya arbetsplatser 
och 15 000 m² bostäder, tillsammans med bland annat ett större torg, en ny stadspark och ett 32 
våningar högt handels- och kontorshus. Det nya kontorshuset är planerat till ena ändan av 
köpcentrumet och ska även fungera som skyltplats mot E18.  

 Bild 28 
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Knutpunkt för kollektivtrafik - (Lokal station/Bytespunkt). Med sina kollektiva 
förbindelser med tunnelbana och bussar, så utgör Mörby Centrum en naturlig bytespunkt. 
Andelen förbipasserande resenärer är hög vilket inbringar ett brett kundunderlag. Vidare är 
centrumet lokaliserat i ett tätbebyggt område i en köpstark kommun utanför stadskärnan och 
utgör därav ett eget stadsdelscentra.   
 

Funktionsblandning. Mörby Centrum är exempel på ett område som håller på att förvandlas 
och förnyas i en ny riktning. De planer som finns kring utvecklingen av centrumet innefattar 
både en ökning av den befintliga butiksytan och byggnationen av kontor och bostäder. Ett steg i 
riktningen mot att bli ett allt mer funktionsblandat område och en plats för mer än 
butiksvistelse och shopping. 

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning har funnits ute för granskning och arbetet pågår 
alltjämnt med att komma igång med byggstarten.   
 
Den nya utformningen av köpcentrumet kommer inte bara innebära nya butiksytor utan även en 
förbättrad förbindelse mellan de olika våningsplanen och de olika delarna av centrumet. 
Tillgängligheten ska förbättras och det ska bli lättare att ta sig fram och utnyttja de butiksytor som 
erbjuds. Därtill ska entréerna förnyas och ge centrumet ett nytt, fräschare och modernare 
utseende. 
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Yta 200 000 m2 
Butiker 150 (15-20) 
Parkeringsplatser 2600 (2900) 
Avstånd till centrum 4,7 kilometer  
Fastighetsägare Atrium Ljungberg  
Utformning Atrium Ljungberg 
Invigning 1997 

6. Sickla Köpkvarter, 
Stockholm.  
Är beläget ungefär 4,7 kilometer öster 
om Stockholms centrum och omfattar 
cirka 200 000 m2 mark varav 
ungefär hälften kommersiella ytor. 
Området har fler än 2600 
parkeringsplatser som är fördelade på 
parkeringshus och 
utomhusparkeringar. Utöver dessa 
finns även ett hundratal platser för 
infartsparkering i området.  
 
Köpkvarteret som ägs av 
fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, 
har idag ungefär 150 butiker och ett 
stort utbud av restauranger och andra 
kulturella och nöjesinspirerade 
aktiviteter. För närvarande håller 
Sickla Köpkvarter på att utvecklas och 
beräknas bli ungefär dubbelt så stor. 
Utbyggnaden kommer att innehålla 15-20 nya butiker som kommer att vara fördelade på två plan. 
Ytterligare 300 parkeringsplatser är tilltänkta och kommer att placeras ovanpå den nuvarande 
gallerian.  
 
Kommunikationer till området består av ett flertal bussförbindelser mellan Nacka-Slussen, Älta-
Tyresö och Mariatorget-Skanstull. Utöver bussförbindelser finns även Saltsjöbanan och Tvärbanan 
som alternativ. Dessa kommunikationer kombinerar varandra och möjliggör för besökare utan bil 
att bevista området. 
 
Sickla har förvandlats från att vara ett industriområde till ett område där bostäder, kontor, service 
och handel kombineras. I området finns ett företagarcentrum, med ett brett utbud av 
differentierade verksamheter inom områden som design, media, redovisning, försäljning.  

     Bild 12 

     Bild 13 

     Bild 14 
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Funktionsblandning. Sickla Köpkvarter är ett tydligt exempel på en handelsetablering med 
en utstakad funktionsblandning. Butiker och kontor är väl integrerade med områdets bostäder 
och köpkvarteret har ett gediget utbud av all tänkbar service och underhållningsfaciliteter.  
 

Parkering. Områdets olika parkeringsmöjligheter med differentierade parkeringshus och 
markparkeringar ger en rad olika möjligheter för de bilburna besökarna att parkera i området. 
Det stora antalet parkeringsplatser inger även möjlighet för ett stort antal besökare att vistas i 
området samtidigt.  
 

Markanvändning. Den gatulika strukturen och de icke-kommersiella aktiviteterna i området 
tillsammans med den blandade markanvändningen, ger området ett brett kundunderlag. Att 
använda sig av gamla industrilokaler på det sätt som Sickla gör, är även det ett bra exempel 
på hur befintlig mark kan användas och omdanas. 
 

Totalt 120 företag är etablerade i området och företagarcentrumet tillsammans med butiksutbudet, 
gör Sickla köpkvarter till en handelsetablering med ett blandat funktionsutbud och en bred 
verksamhetskvantitet. 
 
Det finns framtida planer på att utveckla Kunskapsgallerian M7, som kommer att innefatta både 
kommunal gymnasieskola och två stycken friskolor. Området på ungefär 10 000 m² kommer även 
att innehålla ett hälsocentrum och ett ge möjlighet för möten och kommunikation. Dessa fragment 
kommer ytterligare framhäva områdets karaktär och dess konkurrenskraft 
 
Framtida projekt kring området kring området innefattar bland annat Saltsjöbanan som är i behov 
av renovering och kommer moderniseras inom de kommande åren. Banan kommer att trafikeras 
som vanligt fram till 2012, då ersättningsbussar istället kommer att sköta trafiken. Efter en 
ombyggnad på tre år så kommer den nya Saltsjöbanan att vara förbunden med tvärbanan. Det 
finns även programförslag för att förbättra kommunikationerna mellan Värmdövägen och 
Planiavägen, tillsammans med Sickla Köpkvarter. Planerna gäller gång- och cykeltrafik såväl som 
biltrafik.  
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Yta 140 000 m²  
Butiker -  
Parkeringsplatser - 
Avstånd till centrum 7 kilometer  
Fastighetsägare Fabege (85%) 
Utformning -   
Invigning 2005  

7. Solna Business 
Park, Stockholm. 
Området där Solna Business Park är 
beläget var tidigare ett nedgånget och 
sargat industriområde vid 
Sundbybergs tågstation. Idag 
innehåller området huvudsakligen 
kontorsbebyggelse med ett stort utbud 
av butiker, konferensanläggning, 
hotell, restauranger och andra typer 
av servicetjänster. Gatustrukturen är 
stadsmässig och ramas in av de 
omkringliggande huskropparna som 
utgörs av de olika fastigheterna. 
 

Kommunikationer består av pendeltåg, 
tunnelbana och  
14 stycken busslinjer. Det är med bil 
lätt att ta sig till både Arlanda och 
Bromma flygplats via både E4 och 
E18. Inom kort kommer även den 
nyutdragna tvärbanan att trafikera området. Det är SL, Landstinget och Solna stad som 
tillsammans har kommit överens om ett förslag, avseende tvärbanans utveckling. Det är även 
dessa tre som kommer att finansiera projektet. Tvärbanan ska förlängas från Alvik till Solna station 
med stopp vid Solna Business Park. Utbyggnaden av tvärbanan beräknas vara klar till 2013 
 
Solna Business Park profilerar sig med att de ligger i en av Sveriges mest växande regioner, där 
innovationsförmåga och kreativitet är ledorden. Företagsområdet tillsammans med de 
kommunikationer som finns till Stockholm innerstad, gör att Solna menar att de är bland Sveriges 
företagsvänligaste kommuner. Två år i rad har Solna Stad också fått utmärkelse för att vara 
Sveriges mest näringslivsvänliga kommun av Svenskt Näringsliv.  
 
En företagsvänlig kommun som kan komma att bli allt konkurrenskraftigare i och med byggandet 
av Arenastaden i Solna. Området kommer att innehålla allt från shopping, bostäder, hotell och 
evenemang i form av en ny fotbollsarena.  
 

      Bild 15 

     Bild 16 

  Bild 17 
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Knutpunkt för kollektivtrafik. Tunnelbana, pendeltåg och buss trafikerar i närheten av 
området. De kollektiva kommunikationerna är således goda men samtidigt är de anslutna till 
området i sig. Utdragningen av den nya tvärbanan med hållplats i direkt anslutning till området 
kommer att ytterligare öka dess tillgänglighet. 
 

Markanvändning. Solna Business park är ett bra svenskt exempel på hur ett gammalt 
nedgånget industriområde har omvandlats och förvandlats till en handelsetablering. 
Användningen av den gamla marken och förvandlingen till ett nytt, framförallt kontorsplats och 
företagsområde, är ett tydligt exempel på hur en handelsetablering kan växa fram. 
 

De nya bostäderna kommer att öka befolkningsantalet i kommunen och det nya shoppingcentret 
”Mall of Scandinavia” kan komma att attrahera nya kunder till området.  

 

 
 
 
 

 

. 
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Yta 41 000 m² 
Butiker 200 
Parkeringsplatser 3000 
Avstånd till centrum 3,2 kilometer  
Fastighetsägare ING Real Estate Development 
Utformning BDP 
Invigning 2008 

8. Waterfront City, 
Melbourne. 
Waterfront City ligger precis vid 
vattnet och fungerar som en urban 
marina i Melbourne. Detaljhandeln 
utgör 41 000 m² med 200 butiker som 
kompletteras av de dryga 100 
bostäder som finns. Notan för 
projektet slutade på 450 miljoner 
australiensiska pund 
 
Kommunikationer består av två ”tram-
linjer”, buss och tåg. Med bil går det 
att välja mellan 3000 parkeringar.   
Till området är det även möjligt att ta 
sig via vattnet med hjälp av båt. 
 
ING Real Estate Development är 
fastighetsägaren men det är Lewing 
som ligger bakom projektet Waterfront 
City. Det är arkitektbyrån Building 
Design Partnership med arkitekten Hassell som har designat och utformat området. Butikerna är 
uppradade på två nivåer längs de öppna gatorna, med områdets bostäder byggda ovanpå. 
(Coleman s. 133) 
 
Området är en typisk variant av en handelsetablering med blandad butiksfunktion med en mix av 
internationella outlets tillsammans med nationella och lokala butiker, restauranger och bostäder. 
Butiksområdet är arrangerat i ett nätverk av öppna gator med olika storlek och utformning. Två 
huvudgator binder samman området från vattnet, fram till dess mest utmärkande och signifikativa 
byggnad i form av Melbourne Eye, ett pariserhjul likt motsvarigheten i London, som sträcker sig 
120 meter upp i luften. (Coleman s. 133) 
 
Waterfront City är ett handelsområde som har följt den moderna trenden med öppna luftiga gator, 
en omvälvning från de mer instängda och kontrollerade typen av inomhuscentrum som präglat 
klassiska köpcentrumområden. Att använda sig av öppna gator är ett tillvägagångssätt för att på 
ett bättre sätt integrera området, med omkringliggande gator och platser. Att vara en den av del 
befintliga bebyggelsen och lokala området, har kommit att bli ett nytt sätta att planera och utforma 

  Bild 18   Bild 19 

  Bild 20 
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Funktionsblandning. Waterfront City har en rad funktioner som är integrerade tillsammans i 
en livlig hamnmiljö. Exempelvis är bostäderna placerade ovanpå de befintliga 
butiksbyggnaderna och dess speciella läge och utformning gör platsen unik och ett bra exempel 
på en funktionsblandad handelsetablering. 
 

handelsområden, vilket har skapat något av en schism och debatt mellan olika planeringsideal.  
 
Dess mycket speciella geografiska läge vid vattnet gör Waterfront City till ett unikt handelsområde 
och skiljer sig mot många andra etableringar. Området ger även besökaren en intressant och 
minnesrik upplevelse med sin speciella lokalisering och utformning. Melbourne Eye sticker ut från 
den övriga omgivningen och ger området en speciell karaktär och signatur, som inger en 
tilldragelse för hela området. 
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Yta 110 000 m² 
Butiker 160   
Parkeringsplatser 3100 
Avstånd till centrum 0 km 
Fastighetsägare The Birmingham Alliance  
Utformning The Birmingham Alliance  
Invigning I etapper under början av 2000-talet 

9. Bullring, 
Birmingham.  
Denna handelsetablering är belägen i 
centrala Birmingham och är uppdelad i 
tre huvudbyggnader på totalt 110 000 

m2. Det finns fler än 160 butiker och 

3100 parkeringar, där över 8000 
personer arbetar.  
 
Birmingham har drygt 7,2 miljoner 
invånare och av dessa bor cirka 4,3 
miljoner inom en radie av 45 minuter. 
Dess centrala läge gör handelsområdet 
lättillgängligt för stadens invånare och 
centrumet är även nära kopplat till det 
större nationella vägnätverket med 
motorvägarna M5, M6 och M42. 
Centrumet är även direkt kopplat till 
två av stadens tåglinjer mot 
Birmingham New Street Station 
västerut och Moor Street Station 
österut. Det finns även en zon för bussar och taxi i området. 
 
Bullring ägs och förvaltas av ”The Birmingham Alliance” som har investerat dryga 500 miljoner 
pund i området. Det nya och renoverade Bullring invigdes i etapper i början av 2000-talet och 
kostnaden under projektet uppgick till omkring en halv miljon pund per dag. Sedan invigningen har 
staden klättrat från 13:e till 3:e plats på den nationella rankingen över städer att besöka för 
shopping och butiksbesök. 
 
Bullring är ett tydligt exempel på ett nytt sorts köpcentrum där hållbar utveckling är det centrala 
temat. Integrering med intilliggande byggnader, tillgång till kollektiva transportmedel, 
högkvalitativa byggnader och ett minst lika stort fokus på ytorna utanför köpcentrumet, som de 
faktiska byggnaderna, är exempel på frågor som prioriteras. Frågor som historiskt sett inte varit 
fullt så aktuella vid utformning av handelsetableringar. (Coleman s. 145) 
 

 Bild 22 

 Bild 21  Bild 23 
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Markanvändning. Bullring är ett exempel på en handelsetablering som placerats och 
utformats centralt i den befintliga stadsstrukturen. Användningen och omdaningen av befintlig 
mark centralt, är ett nytt sätt att placera handelsetableringar. På detta sätt integreras de inom 
stadskärnan och knyts närmare konsumenterna. 

Knutpunkt för kollektivtrafik. De olika busslinjerna och de två tåglinjerna knyter samman 
Bullring med övriga Birmingham och gör det lättillgängligt för stadens invånare. Att så många 
människor har ett så pass nära avstånd till platsen, ger handelsetableringen ett oerhört brett 
kundutbud. 

Bullring tillhör även den kategori av köpcentrum som tillämpar sättet att arbeta med ett specifikt 
tema för varje våning. Något som ger kunden ett brett utbud av liknande varusort inom en mindre 
geografisk yta. En metod som har växt fram i och med en allt mer tidspressad kultur och 
samhällsklimat. (Coleman s. 228)  
 
Denna typ av utveckling är något för framtidens behov, då ett allt mer individualistisk butiksutbud 
gör sig gällande. Livsstilsorienterade butiker med fokus på enskilda grupper är den väg som 
handelsetableringar förmodligen behöver inrikta sig på. (Coleman s. 256) 
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Yta 170 000 m² 
Butiker 160  
Parkeringsplatser 3000 
Avstånd till centrum 1,9 kilometer  
Fastighetsägare Grosvenor  
Utformning BPD 
Invigning 2008 

10. Liverpool One, 
Liverpool. 
Projektet Liverpool One invigdes under 
2008, då Liverpool stod som Europas 
kulturhuvudstad. Till projektet 
anlitades 25 prisbelönta arkitekter, 
som tillsammans skapat 36 nya 
byggnader. Hela området har 
sammantaget gett 
4400 permanenta arbeten och hade 
ytterliggare över 3000 jobb under 
konstruktionstiden. Projektet kostade 
totalt nästan en miljard pund. 
 
Liverpool One är centralt beläget i 
staden och förhoppningen är att det 
blandade utbudet av olika funktioner, 
ska ge staden både ekonomiska och 
olika sociala fördelar. Under år 2000 
hölls en tävling för att utlysa vilket 
företag som skulle få i uppgift om att 
utforma området. The Grosvenor Henderson Team vann och fick sedermera ansvar över projektet 
och har låtit arkitektfirman BPD rita området. (Coleman s. 209-210) 
 
Då området är så pass stort så har det utvecklats till att bli flera olika mindre platser som 
integrerats tillsammans. Utformningen av området bygger till stora delar på den redan befintliga 
gatustrukturen, för att skapa en handelsetablering med öppna gator och ytor. Individuella 
byggnader ska ge de olika gatorna sin speciella karaktär, som i sin tur ska designas av enskilda 
arkitekter. (Coleman s. 210) 
 
En blandning av butiker, bostäder och kontor med olika storlek och utformning präglar området, 
tillsammans med ett rikt utbud av restauranger, caféer och liknande serviceinrättningar. De olika 
funktionerna i Liverpool One är väl integrerade med varandra, exempelvis är 100 av områdets 
lägenheter är placerade ovanpå befintliga butiksbyggnader. Vidare är de olika butiks- och 
handelsutbuden belägna så tätt som möjligt, för att möjliggöra partnerskap och samarbete.  

Bild 26 

Bild 25 

Bild 24 
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Parkering. Liverpool One utgör en väldigt stor yta och kräver även ett mycket stort utbud av 
parkeringsplatser. Således har hela 3000 parkeringsplatser placerats i området vilket gör det 
oerhört lättillgängligt för de många bilburna besökarna. 

Den täta strukturen minskar även gångavståndet och skapar ett rum som är både levande och har 
sin egen identitet. (Bell 09-10-19) 
 
Området har en triangulär utformning med en mix av gammal och ny bebyggelse som ger platsen 
en blandning av gamla historiska byggnader med nya och moderna fastigheter. Genom att 
bibehålla den öppna utformningen så säkerställs området som en publik yta för allmänheten. 
(Coleman s. 210-211) 
 
Områdets parkeringar är fördelade på tre stycken parkeringshus där drygt hälften av 
parkeringsplatserna är belägna under markytan. Områdets centrala placering gör det dock omöjligt 
att inte ta ut en parkeringsavgift. Parkeringarna ska vara till för kunderna inom handelsområdet, 
inte fungera som en gratis centralparkering. (Bell 09-10-19) 
 
Det är lättast att via bil ta sig till området via vägarna M53, M57, M58 och M62. Kollektiva 
trafikmedel utgörs av buss och tåg vid Queens Square respektive James Street, Moorfields och 
Lime Street. 
 
Liverpool One är en av de första i raden av områden som siktar mot en mer hållbar stadscentrum-
utveckling, där gammalt möter nytt i en enhetlig och funktionell symbios. Det finns ett antal 
punkter och riktlinjer som projektet har försökt efterfölja under sin utveckling och som troligen 
kommer att ligga till grund för liknande projekt i framtiden: (Coleman s. 214) 
 

- Området bör till så stor del som var kopplat till intilliggande befintlig detaljhandel. 
- Affärer, parkering och kollektiva trafikmedel ska positioneras som så att det är både möjligt 

och bekvämt att ta sig fram, utan att behöva använda sig av bil. 
- Ett blandat utbud av varor, tjänster och service. 
- Bevara de historiska och arkitekturiska arvet från de gator och byggnader i området i så 

stor mån som möjligt. 
- Få bort genomfartstrafik och prioritera gående. 
- Öppna gator före instängda köpcentrum. Bygga i staden hellre än att segregera. 
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Yta 105 000 m² 
Butiker 110  
Parkeringsplatser 2000 
Avstånd till centrum 1,5 kilometer  
Fastighetsägare Hammerson  
Utformning BPD 
Invigning 2013 

11. Sevenstone 
Development, 
Sheffield. 
Området där Sevenstone är planerat 
att anläggas ska bland annat innehålla 
105 000 m² detaljhandel, 100 
bostäder och 2000 parkeringsplatser. 
Ett projekt som är planerat att kosta 
mer än 600 miljoner pund och som 
kommer att omdana Sheffields 
stadsbild helt och binda ihop de redan 
befintliga shoppingstråken Moor, 
Fargate och Devonshire Quarter 
 
Det är företaget Hammerson som fått i 
uppdrag att sköta projektet som drog 
igång under 2006. Arbetet är en bit på 
väg och under 2011 beräknas första 
fasen vara avklarad. Den andra fasen 
och hela projektet planeras vara 
färdigställt under 2013. 
 
Området bygger på öppna gator, individuella kvarter och en hälsosam och god offentlig miljö. Det 
är en rad huvudsakliga mål som satts upp; området ska binda ihop de olika kvarteren, bevara de 
historiska värdena, integrera gatorna samt framhäva den befintliga topografin och de landmärken 
som finns i området. Sevenstone ska bli en del av staden och integreras på ett sätt som gör 
området till en alternativ stadskärna. 
 
I områdets västra del är ett flera våningar högt parkeringshus planerat. Designen är mjuk och 
tänkt att smälta in i områdets övriga delar för att inte sticka ut. Hörnen är rundade och insidan är 
tänkt att vara ljus, öppen och säker. Parkeringshuset är sammankopplat med John Lewis’s och det 
övriga handelsområdet. 
 

  Bild 27 

  Bild 28 

  Bild 29 
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Markanvändning. Sevenstone är ett tidstypiskt exempel på en handelsetablering som vävs in 
och integreras i den befintliga stadsstrukturen. Sevenstone visar prov på utformandet av en ny 
stadskärna och är ett bra exempel på ett alternativ till externa och segregerade 
handelsetableringar.  
 

Parkering. Antalet parkeringsplatser för den centralt placerade handelsetableringen är 
imponerande. Parkeringshuset är integrerat och sammankopplat med resten av området och 
den mjuka utformningen med fokus på variabler som ljus och öppenhet, gör den unik i sitt slag 
och utgör ett bra exempel på hur problematiken med parkeringsutrymme kan lösas. 
 

Sevenstone är ett bra exempel på en ny form av handelsetablering och en pågående trend. En 
trend där handelsområdena är belägna inom stadscentrum och följer en mer urban design istället 
för att vara en enskild stor byggnad likt externa köpcentrum. De är byggda inom stadsdelar och 
följer även den tidigare bebyggelsen för att smälta in och integreras i stadsbilden.  
I mångt och mycket handlar det om att individanpassa de butiker och servicefaciliteter som 
erbjuds. Det handlar om att erbjuda unika shoppingmöjligheter och sticka ut från andra 
konkurrerande former av handelsetableringar. (Coleman s. 188) 
 
Miljön är även ett centralt tema där det resurser satsas på en urban ekologi och hållbarhet. 
Åtgärder som inräknas är bland annat att använda regnvatten som kylning, återvinning, använda 
miljövänligt material, användning av naturlig ventilering och dagsljus samt integrera området med 
stadens kollektiva färdmedel. 
 
Sevenstone är ett pågående projekt och tydligt exempel på hur handelsetableringar i form av ”New 
Urban Quarters” växer fram. Det centrala temat med öppna gator och integreras i det befintliga 
området är en del av det rådande paradigm som gäller för framförallt framtida europeiska 
nybyggnationer. (Coleman s. 188) 
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Yta 160 000 m² 
Butiker -  
Parkeringsplatser - 
Avstånd till centrum 8,8 kilometer  
Fastighetsägare - 
Utformning RTKL 
Invigning 2010 

12. Fisherman’s Wharf, 
Shanghai. 
Området som Fisherman’s Warf är 
beläget i, är ett gammalt 
industriområde där tidigare textil- och 
papperstillverkning har skett, 
samtidigt som det som namnet ger 
sken om, är plats för en gammal 
fiskemarknad. Området har alltid varit 
en signifikativ plats för arbete, 
kommersiell verksamhet och tillväxt. 
Under de senaste åren, och i och med 
Shanghais utveckling och ökande 

profilering som världsstad, så har 
området utvecklats och omdanats från 
industriområde, till att bli en plats för 
handelsetablering. De tidigare 
industribyggnaderna görs om i allt 
större utsträckning och bostäder, 
kontor och butiker träder fram. 
 
Arkitektfirman RTKL har designat området för att hylla dess historiska arv och se till att området 
hålls levande. Detta genom att skapa miljöer och områden som är öppna och tillgängliga för 
mänskliga kontakter. Öppna ytor och gator ska ligga till grund för att området fortsätter fylla en 
funktion som mötesplats och levande miljö. 
 
Butikerna och restaurangerna ska löpa längs vägen ned till vattnet med pirer och parker. Området 
och arbetssättet med att bebygga fram till vattnet på detta sätt vid gamla industriområden, är 
mycket likt det förhållningssätt som exempelvis Chicago har använt sig av. Vattenläget ger ett 
attraktivt och högt värde för de bostäder och butiker som placeras i området.

    Bild 30 

     Bild 31 
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Markanvändning. Fisherman’s Wharf är ett exempel på hur ett gammalt industriområde kan 
omdanas och ge möjlighet för nya former av aktiviteter och funktioner. Det tidigare 
industriområdet ska utvecklas och omvandlas till en plats för handel och möten  
 

Funktionsblandning. Med butiker, kontor och bostäder uppfyller Fisherman’s Wharf 
kriterierna för att utgöra ett handelsområde med en funktionsblandad struktur. Dess stora yta 
och placering vid vattnet gör området till en mycket attraktiv och livlig plats för alla former av 
funktioner. 
 

Områdets historia bevaras även genom ett av de torn som byggs i området. Tornet som ska få 
utformningen och påminna om en skimrande silverfärgad fisk, ska erinra om platsens historia som 
fiskemarknad. Likaså ska en gammal industrilokal bevaras för att renoveras ingående och bli en 
restaurang mot vattnet. Huvudmålet och visionen är dock att återskapa den kommersiella och 
publika aktivitet som området en gång haft. 
 
Området är cirka 160 000 m² stort och kommer att ligga vid en 700 meter lång remsa vid vattnet. 
Förhoppningen är att området ska komma att bli en stor och betydande turistattraktion för staden 
under World Expo 2010 som kommer att hållas i Shanghai. 
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Yta 37 000 m² 
Butiker -  
Parkeringsplatser 1150 
Avstånd till centrum 3,1 kilometer  
Fastighetsägare Riofisca 
Utformning RTKL  
Invigning - 

13. Principe Pio, 
Madrid.  
Principe Pio lanserades som projekt i 
början av 2005 och med ett 
arbetsområde på 37 000 m² 
budgeterades projektet till 3,39 
miljoner euro. Belägen i västra Madrid 
är Principe Pio i gott sällskap med 
historiska byggnader som en teater, 
opera och katedral. 
 
Byggnaden som utgör själva 
handelsetableringen, har tidigare varit 
ett stationshus för den tågstation som 
ligger i området. Än idag fungerar 
platsen som tågstation, men inte 
längre i samma utsträckning. Utöver 
möjligheten att använda sig av tåg så 
finns även kommunikationsmöjligheter 
via en av stadens största 
busshållplatser, med sju stycken 
busslinjer och tunnelbana som kopplar 
samman centrumet med resten av staden Madrid. 
 
Huvudbusstationen är belägen vid det nedersta butiksplanet under markytan. Tåg- och 
tunnelbanelinjerna ligger vid butiksplanet ovan mark och den intilliggande teatern. All parkering är 
gratis och sker i tre plan under själva butiksbyggnaden. (Beroiz, Jorge. 09-10-09) 
 
Själva shoppingcentrumet utgörs av tre våningar med alla tänkbara butiksutbud. Utöver de butiker 
som finns så erbjuder även centrumet restauranger, caféer, banker, nattklubb, biograf och dylikt. 

  Bild 32   Bild 33 

  Bild 34 
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Knutpunkt för kollektivtrafiken – (Målpunktsstation). Principe Pio innehar en av Madrids 
största busshållplatser som tillsammans med tågförbindelse och tunnelbana ger området en 
hög flödelsegrad. Möjligheten att byta mellan de kollektiva transportmedlen gör platsen till en 
naturlig knutpunkt och ger handelsetableringen ett brett kundunderlag.  
 

Parkering. Områdets centrala läge försvårar en utbyggnad av platskrävande 
parkeringsutrymme. Problemet är således löst i form av en underjordisk parkeringsstruktur i 
tre våningar. Parkeringen är sammanlänkad med butiks- och handelsområdet och ger ett 
bekvämt och lättillgängligt alternativ för bilburna besökare. 

Utformningen är bred, luftig, rymlig och sätter en modern prägling på den befintliga bebyggelsen.  
De olika butiks- och nöjesfaciliteterna är väl integrerade tillsammans. De olika butikerna har 
separata entréer och är unika i sin utformning. (Beroiz, Jorge. 09-10-09) 
 
Stationsbyggnaden vid shoppingcentrumet har alltid ansetts som oattraktiv och som en temporär 
lösning. Den tidiga originalstationen där centrumet är beläget, blev så småningom för liten för den 
allt ökande trafiken, varpå en ny stationen anlades i närområdet. Förutom att rusta upp den gamla 
stationen så anlades även en glaskupol vid stationsentrén, vilket ger ingången ett elegant intryck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 35 
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Yta 11 500 m²  
Butiker -  
Parkeringsplatser - 
Avstånd till centrum 1,8 kilometer  
Fastighetsägare Järnvägsverket RENFE & Riofisca 
Utformning  Antonia Fernandez Alba & RTKL 
Invigning 2001 

14. Salamanca Station, 
Salamanca. 
Handelsetableringen vid Salamanca 
Station som invigdes 2001, är ett 
samarbete mellan det spanska 
järnvägsverket RENFE och det 
privatägda Riofisca som tillsammans 
har gjort om stationen. Salamanca är 
något av en kombination mellan att 
vara en lokal station/bytespunkt och 
målpunktsstation, då den bidrar och 
ger möjligheter för både de lokalt 
boende och förbiresande. (Coleman s. 

239) 
 
Stationen är belägen något öster om 
stadens historiska centrum och tar 
upp en yta av 11 500 m² för butiker 
och fritidsetableringar. Arkitekten 
bakom projektet heter Antonia 
Fernandez Alba och har tillsammans 
med arkitektfirman RTKL designat stationsplatsen. (Coleman s. 239)  
 
Målet för designen har varit att skapa en funktionell järnvägsstation, erbjuda möjlighet för butiks- 
och rekreation, samt skapa ett offentligt rum med ett nytt torgområde. Butikerna är samlade kring 
en gata i en byggnad vid stationen, där butikerna är lokaliserade efter vilken typ av målgrupp de 
eftersträvar. Likaså funktioner som tåginformation och biljetter är tillsammans med restauranger 
och dylikt utplacerade på ett genomtänkt sätt, så att de på bästa möjliga vis ska kunna nå ut till 
respektive kundgrupp. (Coleman s. 240)  

 Bild 36 

 Bild 37 
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Knutpunkt för kollektivtrafik - Salamanca Station är ett exempel på en knutpunkt för 
kollektivtrafiken för både boende och förbiresande. Stationen är en mycket lukrativ plats för en 
handelsetablering då den har en så pass bredd av olika sorters besökare. Salamanca Station är 
även ett bra exempel på hur samarbetet mellan ett privat och statligt bolag kan rendera i en 
lyckas handelsetablering. 

Stationsområdet inger en känsla av den glamour som resande kan innebära och inbringar en 
välkomnande känsla för resenärerna. Området ger ett gediget butiksutbud, samtidigt som det 
fungerar som en naturlig mötesplats för stadens invånare och resenärer i området. En 
funktionsblandning som tillhandahåller och ger besökarna den upplevelse de eftersträvar, vilket gör 
handelsetableringen till en välfungerande och ändamålsenlig plats. (Coleman s. 241) 
 
Utöver tåg så kompletteras även de kollektiva färdmedlen av bussar som trafikerar stationen. 
Staden i sin helhet är annars relativt liten och det finns goda möjligheter att ta sig fram via fot eller 
cykel.  
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Yta - 
Butiker -  
Parkeringsplatser - 
Avstånd till centrum 9,8 kilometer  
Fastighetsägare Privata, offentliga aktörer 
Utformning Dover, Kohl och Partners 
Invigning 1963 

15. Eastgate Town 
Center, Chattanooga, 
Tennessee. 
Eastgate Town Center eller Eastgate 
Mall som det tidigare benämndes, är 
ett exempel på en hybrid 
centrumetablering. En 
handelsetablering med en kombination 
av inom- och utomhusmiljöer. 
Centrumet invigdes redan 1963 men 
är nu på väg att genomgå en rejäl 
omdaning. Ett samarbete mellan olika 
privata och offentliga aktörer har drivit 
fram frågan och har låtit 
arkitektfirman Dover, Kohl och 
Partners att rita upp och 
omstrukturera området. 
 
Under den första fasen av projektet så 
kommer ett helt nytt bostadshus att ta 
form framför centrumet, samtidigt som en ny öppen huvudgata kommer att etableras på 
motsvarande sida. För att sammanlänka dessa båda nybyggnationer så kommer en ny gata att 
läggas genom det nuvarande centrumet och knyta samman det nya och det gamla. Något som 
kommer att bli en svår utmaning, då det är svårt att integrera det moderna öppna gatusystemet 
med det befintliga köpcentrumet inomhus. Utmaningen är att få de olika delarna att smälta 
samman och fungera som en homogen enhet. Skillnaden mellan det nya och det gamla är så pass 
stor, att det kan bli svårt att få dem att sammanlänkas på ett tillfredsställande sätt. 
 
Med omdaningen är målet att centrumet ska kunna integreras med de kringliggande 
bostadsområdena och närliggande företagspark i området. Ett nätverk av gator och torg ska få 
platsen att bli ett nytt stadscentrum och en del av staden. 
 
Hybrida centrum är en kombination där både öppna och stängda ytor är integrerade, i hopp om att 
kunna erbjuda det bästa alternativet för handelsetableringar. De erbjuder både det stängda 
köpcentrumets komfort och de öppna köpcentrumens mer livfulla och vackra miljöer. 

 Bild 38 

 Bild 39 

 Bild 40 
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Markanvändning. Eastgate Town Center är ett tydligt exempel på ett försök om att integrera 
ett handelsområde i den befintliga stadsstrukturen. Den hybrida utformningen ger en möjlighet 
att bevara den gamla stadsstrukturen och samtidigt förnya med moderna inslag. Nätverket av 
gator och öppna platser, har för avsikt att förnya området och ge platsen en ny karaktär.  
Eastgate Town Center är även ett bra exempel på hur privata och offentliga aktörer kan 
samarbeta och utveckla handelsetableringar tillsammans. 
 

Funktionsblandning. Med utbyggnaden är målet att knyta samman butiksområdet med 
intilliggande bostäder och företagspark. Integreringen av de olika funktionerna kommer att 
förvandla området och ge den en helt ny karaktär. En tydlig funktionsblandning av olika 
verksamheter som tidigare varit separerade från varandra.  
 

Dessa har växt fram i framförallt USA, då populariteten och efterfrågan efter de klassiska 
stereotypa shoppingcentrumen har sjunkit. Därtill erbjuder hybrida centrum etableringsmöjligheter 
för de olika butiksutbud, som är beroende av att vara inom ett stängt eller öppet köpcentrum. 
 

 

 

 Bild 41  Bild 42 Bild 43 
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Yta - 
Butiker -  
Parkeringsplatser 1150 
Avstånd till centrum 6,4 kilometer  
Fastighetsägare  UT & Simpson Property Group 
Utformning  RTKL & Selzer Associates 
Invigning 2002 

16. Mockingbird 
Station, Dallas, Texas. 
Mokingbird är en av de första lokala 
stationer/bytespunkt i USA och 
invigdes 2002. Stationen är en del av 
ett större detaljhandelsområde som 
ägs av UC (Urban of Texas) och 
Simpson Property Group där 
arkitektföretaget RTKL har arbetat 
som designarkitekt medan Selzer 
Associates har arbetat som 
projektarkitekt. (Coleman s. 237) 
 
Stationen är direkt kopplad till Dallas 
Area Rapid Transit (DART) som under  
regelbundna tider knyter samman 
stadens olika delar. 
Handelsetableringen i sig, är Texas 
första med en sådan tydlig 
funktionsblandning. I området ryms 
211 bostäder, 13 000 m² kontor samt 
16 700 m² butiksyta, restauranger, 
teatrar och andra kulturella inslag som gör området unikt. Förutom DART-linjen så är stationen 
även förknippad med bussförbindelser. (Coleman s. 237) 
 
Det görs fler än 97 miljoner resor med DART varje år, vilket också har varit en del till 
beslutsunderlaget om att utforma området kring stationen. Den höga mängden resande innebär en 
stor målgrupp. Speciellt då det bara tar 8 minuter att åka från Dallas mest centrala delar till 
Mokingbird. 
 
Stationen i sig ligger ungefär 6,4 kilometer norr om Dallas mest centrala delar och befinner sig i ett 
område som är på stark tillväxt, med både moderna bostäder, universitet och idrottsarena. I 
närheten av området finns även möjlighet till rekreation genom ett vattensportcentrum och 
friluftsmöjligheter med hiking och terrängcykling. (Coleman s. 238) 
 
Utformningen av området är i huvudsak ett flertal olika och individuella byggnader med mycket 
utrymme och öppna gator. Flera av byggnaderna som idag används, har tidigare varit gamla 

  Bild 44 

 Bild 45 

 Bild 46 
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Knutpunkt för kollektivtrafik - (Lokal station/Bytespunkt). Mokingbird Station är 
lokaliserat i ett område med stark tillväxt med bostäder, kontor och fritidsaktiviteter, vilket 
innebär ett brett kundunderlag för handelsetableringen. Den vältrafikerade DART-linjen utgör 
en naturlig bytespunkt, vilket utgör och exemplifierar ett attraktivt läge att anlägga 
handelsetablering.  

Parkering. Parkeringsproblematiken har lösts med hjälp av anläggandet av underjordiska 
parkeringsgarage. Denna lösning har möjliggjort en nyetablering av handelsutrymme, där de 
tidigare markparkeringarna har varit utplacerade. En förvandling och effektivisering av 
områdets yta. 
 

Funktionsblandning. Butiker, bostäder och kontor är belägna i stationsområdet och 
tillsammans med det breda utbudet av diverse rekreationsmöjligheter och universitet, gör 
Mokingbird station till en handelsetablering med en mycket hög funktionsblandning. 
 

industrilokaler som renoverats och gjorts om, samtidigt som de anpassats till den nya 
bebyggelsen. (Coleman s. 238) 
 
Under bebyggelsen har en underjordisk parkering etablerats som tillhandahåller omkring 1150 
parkeringsplatser. En ombyggnation som har inneburit att tidigare parkeringsyta har kunnat 
omvandlas till ny butiksyta. (Coleman s. 238)  
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Funktionsblandning. Planering för nya bostäder och kontor kommer att utveckla Frölunda 
Torg och ge området en helt ny funktion. Kombinationen av de olika funktionerna butik, bostad 
och kontor, tillsammans med den nya öppnare och ljusare stadslika utformningen, kommer öka 
områdets attraktivitet och tillgänglighet. Både för konsumenter och företagare.  
 

Knutpunkt för kollektivtrafik. De olika buss- och spårvagnslinjerna ger goda 
kommunikationsmöjligheter till Frölunda torg. Torgets förändring och utbyggnad med bland 
annat den nya och mer lättillgängliga spårvagnsstationen, kommer att ge området ytterligare 
möjligheter för kollektivtrafikanvändande. 
 

 
På torget anordnas ofta olika evenemang som ser till att hålla området levande och händelserikt.  
 
Arkitekturen i området är präglat av den ursprungliga 60-tals konstruktionen, vilket också har blivit 
något av ett kännetecken för torget. Moderniseringen ämnar blanda det nya med det gamla för att 
bibehålla samma känsla. Innemiljön är öppen och stadslik, med vida torgytor och gångstråk som 
kombineras med olika butiksgator. 
 
Förnyelsen av Frölunda torg har fokuserat på att ge den omgivande miljön en tryggare och 
trivsammare känsla, för att tillfredsställa kunderna. Något som framförallt bostäderna ska bidra till, 
med liv och rörelse när handelsbyggnaderna är stängda. 
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Intervjufrågor 
 

Verksamhet och lokalisering 
 

1) Vilka typer av handelsetableringar har ni i er portfölj idag?  
o Vilka typer av nya handelsetableringar har ni planer på att 

utveckla? 
o Vilka handelsplatser har ni idag, som riskerar att stå inför en 

lägre omsättning och eventuell krympning/avveckling? 
o Hur gör ni bedömningen om vilka handelsplatser som är 

livskraftiga – finns det några generella kriterier som avgör vilka 
ni satsar på och inte? 

 
2) Vad är som avgör läget för en ny etablering?  
 
3) Vilka faktorer är viktiga i etableringssammanhang? Ex. markpriser och 
tillgång, parkering, närhet till stora trafikleder, tillgång till kollektivtrafik, 
närhet till bebyggelse, kommunernas planering (beaktar ni den eller letar ni 
mer självständigt efter bra handelslägen?). 
 
4) Hur ser ni inom koncernen på framtiden för följande typer av 
handelsetableringar? 

o Gallerior med centrala och exklusiva lägen 
o Shoppingcentra med mindre centrala lägen 
o Externa stormarknader 

 
5) I vilka typer av städer är det intressant att bygga ut gallerior, 
shoppingcentra och stormarknader?  

  

Datum 2009-06-05 
 
Ramböll Sverige AB 
Dragarbrunnsgatan 78 b 
75 320 Uppsala 
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T: 076 279 65 29 
manda.karlsson@ramboll.se 
www.ramboll.se 
 
 

 

  



  
 
 

   

o
:\

m
ar

k\
2
0
0
9
\6

1
3
8
0
9
3
2
9
8
7
\2

_
al

lm
\i

n
te

rv
ju

er
\m

an
d
a\

in
te

rv
ju

fr
åg

or
.d

oc
 

2(3)

 

 

Begränsningar och hinder 
 

6) Finns det hinder eller begränsningar i planeringsprocessen alternativt i lagstiftning eller normer 
som gör det enklare att utveckla externa handelsetableringar än handelsetableringar med mer 
centrala lägen?  
 
För multinationella fastighetsföretag: 
7) Är det några skillnader hur handelsetableringar hanteras när det gäller planprocessen, tillstånd 
osv. i de länderna där ni har verksamhet? 
 

Olika åtgärder 
 

8) Är det möjligt att etablera handeletableringar i halvcentrala lägen utan att tappa bilkunder, men 
istället öka inslaget av gående/cyklister och kollektivtrafik? Hur skulle parkeringen hanteras? 
 
9) Vad skulle behöva förändras för att ni skulle välja en halvcentral handelsplats (med generellt sett 
högre markvärde, dyrare trafikanslutningar och parkeringar men med bättre kollektivtrafikunderlag) 
framom en helt extern handelsplats (med lägre markvärde och billigare parkering/anslutning men 
med generellt sett sämre kollektivtrafik)? 

 
10) Hur ser ni på att anlägga nya gallerior/shoppingcentra på knutpunkter för kollektivtrafik, 
alternativt utveckla knutpunkter vid dessa gallerior/shoppingcentra? Borde den kommunala 
planeringen aktivare befrämja sådana lösningar? 

 
11) Skulle ni på sådana platser vara beredda att samfinansiera kommunal infrastruktur så som 
kollektivtrafik eftersom behovet av att bygga bilparkering är mindre?   
 
12) Hur ställer ni er till att minska P-ytorna till förmån av förtätning och komplettering med 
bostäder, annan typ av service och centrumfunktioner? 

 
13) Vad anser ni om ”showroom”-idéen? Erfar ni att stora handelsaktörer skulle vara intresserade 
av någon form av ”showroom” i mer centrala lägen, där en del av volymhandelns utbud görs 
tillgänglig i stadskärnan? 
 

Integrering och framtidsutsikter 
 
14) Hur kan man öka närheten mellan handeln och staden, men också tillgängligheten för ej 
relaterade biltransporter, t.ex. kollektivtrafik? 
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15) Finns det något egenvärde eller mervärde för handlarna i att skapa handelsplatser där det också 
finns en hög grad av arbetsplatser och bostäder? Finns det hinder för sådana lösningar vad gäller 
miljökrav, planbestämmelser, ekonomi, trafik etc.? 

 
16) Vilka trender och möjligheter ser ni för handelsetableringar i framtiden?  

 
17) Om bilresorna minskar och därmed bilkunderna, vad kan man göra för att behålla de 
bilorienterade anläggningarnas attraktivitet?  

 
18) Vad gör handelns aktörer idag för att medverka till en hållbar utveckling i fråga om ekologisk 
anpassning, lägre energianvändning och minskade koldioxidutsläpp?  

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Manda Karlsson 
Samhällsbyggnad, Uppsala 
 
Tel. 076 279 65 29 
manda.karlsson@ramboll.se 
 



 

 



Trafikverket
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90

www.trafikverket .se




