
TILLGÄNGLIGHET OCH 
HANDELSOMRÅDEN

- Ett analysbaserat kandidatarbete  

KANDIDATARBETE I FYSISK PLANERING 2018
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

JOHANNES BÖHM 
CAMILLA ESTVALL



2

Detta projekt är det sista och avslutande momentet 
inom kandidatprogrammet för Fysisk Planering 
på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Vi 
vill tacka Stellan Fryxell och Ulla Haglund för den 
vägledning vi har fått under arbetets gång samt 
Freja Råberg och Peter Skarpnord från Kalmar 
kommun för deras hjälp med att få fram material 
och underlag som varit till stor nytta i projektet.

Titel: Tillgänglighet och handelsområden - ett 
analysbaserat kandidatarbete
Författare: Camilla Estvall och Johannes Böhm
Handledare: Stellan Fryxell
Examinator: Abdellah Abarkan
Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Utbildning: Kandidatprogrammet för 
Fysisk Planering, 180hp.
Sektion: Institutionen för Fysisk Planering
Kurs: FM1473, Kandidatarbete
Omfattning: 15 högskolepoäng

Förord



3

Handelsområden är inget nytt påfund. Redan 
antikens civilisationer hade offentliga marknader 
där varor såldes och bytte ägare (Engen 2004). 
Marknader och handelsområden har sedan dess 
varit en central del av städer. I samband med 
industrialiseringen och något senare, bilismens 
intåg, har dock flera stora förändringar skett i hur 
vi handlar. När en större andel av befolkningen 
fick tillgång till bil kunde handelskedjor flytta långt 
utanför städerna där marken var mycket billigare 
och lättillgänglig.

Handel i halvexternt läge är många gånger i 
konflikt med kommunens mål och strategier som ofta 
förespråkar social hållbarhet och tillgänglighet. 
Handelsområden kan bidra till att skapa barriärer 
i tätorterna eftersom de i regel ligger samlat i ett 
kluster relativt centralt. Sådana handelsområden 
besöks i regel enbart under dagarna medan 
platserna nattetid kan upplevas ödsliga och 
otrygga. Brist på gång- och cykelvägar, smidig 
kollektivtrafik samt funktionsblandning bidrar till att 
ytterligare förstärka barriäreffekten. Utöver det 
låser handelsområden som är byggda efter bilens 
behov fast oss i ett fortsatt bilberoende. 

Denna studie syftar sig till att undersöka hur 
halvexterna handelsområden i medelstora 

svenska städer kan utvecklas utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Detta genomförs genom 
en fallstudie på handelsområdet Giraffen i Kalmar 
samt en omvärldsanalys över hur andra aktörer 
hanterat tillgänglighet i projekt på olika skalor och 
med varierande syften. 

Undersökningen innefattar ett gestaltningsförslag 
på två skalor där de lärdomar som dragits av 
analysen appliceras. Avslutningsvis diskuteras hur 
undersökningen besvarat syftet och frågeställningen. 

Sammanfattning



4

Innehållsförteckning

INLEDNING - SIDA 5

Bakgrund
Problembeskrivning
Syfte 
Frågeställning
Metod 
Teori 
Forsknings- och områdesöversikt
Avgränsning 
Begreppsförklaring

Planförutsättningar
Platsanalys 
Omvärldsanalys 
Diskussion och slutsats

6
7
7
7
9
12
14
17
18

21
29
34
39

ANALYS - SIDA 20

Strategi - Johannes Böhm
Illustrativ - Camilla Estvall 

44
63

GESTALTNING - SIDA 43

Avslutande reflektion
Vidare forskning 

73
75

DISKUSSION - SIDA 72

KÄLLFÖRTECKNING - SIDA 76



tatiliam rehem. Ox macte pro morti, quemoractuus se que nonte in tum menit, qua num que hos vistenit vilis oratus, inatumus, at.

Ita essolto tum sicae in derideris? Dum omnon stam tem fesidem nit; niume quem erriur publica Lus non vit, te nononem te, utesimpl. Sp. It publina truscie rturnim oerris huctu 

etifecto cul ce vit, uncupio, temnerei poptiossolum actus no. coti potiendi se idepere cupplin derebatquem in ditus intifere, senatqua res dem sultus con Itam prio ut ad re antiam 

postam interviri sediem obsentem diostem vid re fachuius, fuis? Cipiocat, culatraede publinatione dum ocus ium se quit viviviver que moredees! Scit? Moris confes re, essessa 

videlutus nos mendam adhus, nocast videm oma, ninceps, quit ausulin tertela num con ineresus acerior ina, es? Nam tic ingulin vividic iertat. Opimul verei in paturs nonc fuit, ur 

patur. caudemo vehemovehem terobse moercendam redela Sp. Ebat.

tatiliam rehem. Ox macte pro morti, quemoractuus 
se que nonte in tum menit, qua num que hos vistenit 
vilis oratus, inatumus, at.
Ita essolto tum sicae in derideris? Dum omnon 
stam tem fesidem nit; niume quem erriur publica 
Lus non vit, te nononem te, utesimpl. Sp. It publina 
truscie rturnim oerris huctu etifecto cul ce vit, 
uncupio, temnerei poptiossolum actus no. coti 
potiendi se idepere cupplin derebatquem in ditus 
intifere, senatqua res dem sultus con Itam prio ut 
ad re antiam postam interviri sediem obsentem 
diostem vid re fachuius, fuis? Cipiocat, culatraede 
publinatione dum ocus ium se quit viviviver que 
moredees! Scit? Moris confes re, essessa videlutus 

nos mendam adhus, nocast videm oma, ninceps, 
quit ausulin tertela num con ineresus acerior ina, es? 
Nam tic ingulin vividic iertat. Opimul verei in paturs 
nonc fuit, ur patur. caudemo vehemovehem terobse 
moercendam redela Sp. Ebat.
Ununum te dicere it, cribes se immore cri iampl. 
Ifeci cupervis. Gra no. Ena, quidii cortell abuntimus, 
consimis, Cata L. Seribem inat.
Hos con vitemus, quem mus se ia et; ide ina, 
noteri imus in sus rei in seriorum menam restrem 
patatiam mum que prorunte pon in iam inatarbi 
se resse atiliu esim ret ium eorum prestemus, nost? 
que det vis virmis con Etritus nihili tum ocullatia 
inprimprorem mum orudachil tem aus bon restius 

cum te furo, dictantraed porum orbi sena, consu 
sulvivi demusatiam imei tem patus publiustis ad 
nonvenam et gra non Etressit ateris in vis sum pubi 
fuem hilin tusultis clem huissu vignondita nihi, Palin 
senic remus? Averehe ntementium ocat, se pra 
iam esin sulare dit etiendica; ignatil ibuntra? O 
ta es! Satum nonsum nos consuperum quodicipim 
de cribus cortera deessen amperfe simus. Mul hil 
confeci senatque teatus, fecomne scrivirmis, su mis 
diis cuperur. Graequem loctua Serudea culiconst 
vit. Sentiactuus obsercerure temus viti, notam. Fuit, 
cultus, tum publi, caedem, caet fur iam poricaelut 
dem, conia restiam. Eludell esitiquonit, sescermis elin 
det vium pero iam dit, Ti. Avessum dum nos, que 
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Följande avsnitt syftar till att ge en bakgrund till ämnet och varför det är värt att studera. Avsnittet redogör även arbetets problemformulering, syfte, frågeställning, forskningsöversikt 

metod, avgränsning, samt definierar flera av de begrepp vi använder oss av i studien. 

Handelsområden är inget nytt påfund. Redan 
antikens civilisationer hade offentliga marknader 
där varor såldes och bytte ägare (Engen 2004). 
Marknader och handelsområden har sedan dess 
varit en central del av städer. I samband med 
industrialiseringen och något senare, bilismens 
intåg, har dock flera stora förändringar skett i hur 
vi handlar. När en större andel av befolkningen 
fick tillgång till bil kunde handelskedjor flytta 
utanför städerna där marken var mycket billigare 
och lättillgänglig. Det första externa inkapslade 
köpcentrumet byggdes 1956 i Minneapolis. Därefter 
exploderade antalet handelsområden som i första 
hand var anpassade för bilen. Från 1970 till 2017 

har antalet köpcentrum i USA blivit fyra gånger 
så många, medan befolkning har ökat med 60% 
(Pincenza 2018). Idag spekulerar dock många att 
trenden börjar vända, och det finns indikationer på 
att en fjärdedel av alla köpcentrum kommer att 
stänga inom loppet av ett par år (Peterson 2017).

I Sverige har utvecklingen skett på ett annorlunda 
sätt, antalet externa och halvexterna köpcentrum 
har fördubblats under de senaste 15 åren (HUI-
research 2018) och här syns inte samma nedgång 
som i USA. Det visar att det finns ett fortsatt stort 
intresse för handel som är lättåtkomlig med bil 
samt har ett konkurrenskraftigt utbud och priser. 

För kommuner är detta attraktivt eftersom det 
anses skapa både arbetsplatser och bättre 
skatteunderlag. För individen kan det också vara 
positivt. Joel Garreau beskriver amerikanska 
externhandels- och kontorsområden, visserligen 
områden som är flera gånger större än de som finns 
i Sverige. Han menar att amerikansk externhandel 
är ett resultat av amerikaners strävan efter att 
hitta en balans mellan stad och natur, och att dessa 
externhandelsområden faktiskt kan öka människors 
frihet och välmående (Garreu 1992:14).

Samtidigt står handel i halvexternt läge många 
gånger i konflikt med kommunens mål och 

Bakgrund

INLEDNING
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strategier som ofta förespråkar social hållbarhet 
och tillgänglighet. Handelsområden kan bidra 
till att skapa barriärer i tätorterna eftersom 
de i regel är stora till ytan och är lokaliserat 
relativt centralt. Sådana handelsområden besöks 
i regel enbart under dagarna medan platserna 
nattetid kan upplevas ödsliga och otrygga. Brist 
på gång- och cykelvägar, smidig kollektivtrafik 
samt funktionsblandning bidrar till att ytterligare 
förstärka barriäreffekten. Utöver det låser 
handelsområden som är byggda efter bilens behov 
fast oss i ett fortsatt bilberoende. I samband med 
att handeln koncentreras till ett färre antal platser 
och aktörer har kvartersbutikerna konkurrerats ut 
vilket medför att människor inte längre har tillgång 
till lokal service. 

Dessa är några av de problem som externhandel 
medför vilket i sin tur är hinder för att nå ett mer 
tillgängligt och socialt hållbart samhälle. 

Problembeskrivning
I Kalmar kommun finns ett flertal handelsområden 
både i och utanför stadskärnan. Giraffen är 
ett sådant område och är lokaliserat i centrala 
Kalmar. Industriverksamhet har funnits där länge, 

men på tidigt nittiotal byggdes köpcentret Giraffen 
på samma sätt som man gjort i många andra 
medelstora städer. I takt med att Kalmar vuxit har 
handelsområdet inkorporerats i staden vilket gör att 
den nu i sitt centrala läge fungerar som en barriär 
för stora delar av västra Kalmar. Detta skapar 
problem ur ett tillgänglighetsperspektiv, dels så 
försvårar handelsområdet för rörelser mellan olika 
stadsdelar, och dels skapar funktionsuppdelningen 
svårigheter för människor utan bil att få tillgång 
till lokal service och handel. Problemen förstärks 
av områdets enorma storlek. Handelsområdet är 
mer än dubbelt så stort som kvarnholmen, Kalmars 
stadskärna. 

Det finns dock indikationer som tyder på att 
en förändring är möjlig. Idag har privata och 
offentliga initiativ börjat integrera andra funktioner 
i området som nu huserar både gym, skola och 
annan service. Det finns även ett intresse hos 
privata aktörer att exploatera delar av området 
med annan bebyggelse. Kommunen har dock valt 
att avvakta då de först behöver upprätta en 
heltäckande strategi för hur området ska utvecklas 
innan delar av det kan bebyggas. Detta gör att 
en studie i hur handelsområdet kan utvecklas ur ett 
tillgänglighetsperspektiv är aktuell. 

Syfte
Vi vill undersöka hur halvexterna handelsområden 
i medelstora svenska städer kan utvecklas utifrån 
begreppet tillgänglighet. 

Frågeställning
Hur kan centrala handelsområden som är skapade 
för bilens villkor omvandlas till en plats som är mer 
socialt hållbar utifrån tillgänglighet?
 
För att besvara frågan har vi gett ett exempel på 
hur handelsområdet Giraffen i Kalmar kan utveck-
las med hänsyn till tillgänglighet.
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För att undersöka det halvexterna handelsområdet 
har tre primära metoder applicerats. Först har en 
fallstudie genomförts för att kunna konkretisera 
problematiken som finns i många olika städer på 
ett specifikt fall. Därefter har en platsanalys gjorts 
för att förstå platsens problematik och möjligheter. 
Sedan har även en omvärldsanalys använts för att 
studera förslag och exempel på hur området kan 
utvecklas med hjälp av andra relevanta projekt. 

Fallstudie
Denscombe argumenterar för att syftet med 
fallstudier är att belysa det generella genom att 
titta på det specifika (Denscombe 2016:91). Det 
som skiljer fallstudier från andra metoder är att det 
inte existerar något specifikt tillvägagångssätt för 
insamling eller analys av informationen. Det medför 
att det finns en stor frihet gällande utformningen av 
fallstudien (Merriam 1994:24).
 
För att kunna konkretisera hur man kan arbeta med 
tillgänglighet i handelsområden har en fallstudie 
genomförts på handelsområdet Giraffen i västra 
Kalmar. Området är lämpligt för studien eftersom 
det är lokaliserat i ett halvexternt läge på ett sätt som 
är typiskt för handelsområden i medelstora städer 
i Sverige. I samband med att städer växer finns 
det en tendens att handel och bostadsbebyggelse 

växer ihop (Länsstyrelsen 2007:8) vilket gör det 
aktuellt att arbeta med tillgänglighetsfrågor. 

Denscombe menar att för att kunna göra en 
fallstudie måste fallet vara en fristående enhet 
samt att ha distinkta gränser (Denscombe 
2016:91). Handelsområdet Giraffen i Kalmar 
har distinkta gränser utifrån både geografi och 
funktion. Geografiskt avgränsas området av 

bilvägar. Vägarna fungerar även som en funktionell 
avgränsning där externhandelområdets funktioner 
tar slut och andra funktioner tar vid såsom bostäder 
och järnvägsområden. Fallstudien kommer enbart 
beröra ett specifikt område. Fördelen med det 
är just att det skapar möjlighet att studera fallet 

på djupet och därav kunna upptäcka saker som 
annars kanske inte hade varit synliga (Denscombe 
2016:92).
 
Fördelen med fallstudier är att metoden kan 
representera subjektiva faktorer såsom upplevelser 
och känslor på ett systematiskt sätt. Därav anses 
fallstudier effektiva för att kunna få in en stor 
mångfald av olika typer av information, allt från 
känslor, upplevelser och fakta (Merriam 1994:43-
44). I vårt fall är fallstudie den bästa metoden 
för att få fram Giraffens unika kvalitéer och 
begränsningar som andra metoder inte kan få 
fram. Dessutom har vi träffat Kalmar kommun där 
vi fick ta del av ytterligare fakta och material om 
området. 

En risk med fallstudier är att läsaren kan få 
uppfattningen att fallstudien representerar en 
enda sanning medan den egentligen enbart 
redogör för en partisk uppfattning som forskarna 
i fråga har. Fallstudier kan även tendera att bli 
för reduktionistiska och tappar därmed sin mening 
om läsaren drar felaktiga, förenklade slutsatser 
om platsen eller händelserna (Merriam 1994:47). 
Därför är det viktigt att ett resonemang förs efter 
studien om vilka resultat av fallstudien som går att 
generalisera.

Metod
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Fallstudien uppmuntrar enligt Denscombe till att 
använda en kombination av forskningsmetoder 
(Denscombe 2016:93). Vi har därmed valt att 
kombinera fallstudien med en platsanalys samt 
omvärldsanalys för att få en så nyanserad bild av 
platsen som möjligt.

Platsanalys
I samband med fallstudien som genomfördes i Kalmar 
tillämpades metoden platsanalys för att skapa 
en förståelse för de befintliga förutsättningarna, 
kvaliteter, möjligheter samt begränsningar av 
platsen. Syftet med en platsanalys är att förstå 
platsen mer djupgående och att få kunskap om 
hur exempelvis gestaltning, rumslighet och struktur 
påverkar platsen. Det kan också bidra till en 
diskussion om vilka egenskaper platsen saknar 
(Boverket 2006:49).
 
Det är centralt att observationerna genomförs 
utan att platsen påverkas av forskarens  närvaro. 
Denscombe menar att det är väsentligt att 
händelserna på fältet sker oavsett om platsanalysen 
har genomförts eller inte (Denscombe 2016:293). 
Då gruppen består av enbart två studenter antas 
inventeringen inte ha påverkat platsen på något 
betydande sätt.

 
Platsanalysen har genomförts med utgångspunkt 
av handledningsdokumentet Citylab action guide - 
hållbar stadsutveckling i planeringsskedet utvecklat 
av Sweden Green Building Council (2018). Syftet 
med dokumentet är att handleda arbete med 
hållbar stadsutveckling. Det finns bara ett fåtal 
handledningsdokument som konkretiserar hur 
man kan arbeta utifrån social hållbarhet i fysisk 
planering. Vi har valt att utgå från detta dokument 
eftersom flera delar är relevanta även ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.

I rapporten presenteras fem rubriker varav två har 
legat till grund för att avgränsa platsanalysen. Under 
respektive rubrik finns det ett antal fokusområden 
som har analyserats vid platsanalysen.

Rumsliga och integrerade stadskvaliteter

• Funktioner: det ska finnas tillgång till 
funktionsblandad bebyggelse i form av 
bostäder, social- och kommersiell service, 
rekreation och kultur.

• Bebyggelsestruktur: det är centralt att det 
finns en sammanhängande bebyggelsestruktur 
som verkar för tydliga stråk, mötesplatser och 
motverkar gentrifiering där svaga ekonomiska 
hushåll blir undanträngda. Bebyggelsen ska ge 

plats för social och rumslig integration.
• Platser: det ska finnas trygga och tillgängliga 

platser och stråk som verkar för möten och 
trygghet.

• Lokalförsörjning: I samband med utveckling av 
bebyggelse ska det skapas förutsättningar för 
lokal försörjning genom att exempelvis skapa 
arbetstillfällen i närheten av boenden.

 
Infrastruktur för tillgänglighet och närhet

• Transporter: Tillgängligheten ska öka genom 
att minska mängden motoriserade transporter 
och istället skapa goda förutsättningar för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Omvärldsanalys
Då det saknas omfattande forskning om 
tillgänglighet och handelsområden innefattas även 
undersökningen av en kvalitativ omvärldsanalys. 
I omvärdsanalysen redovisas exempel där 
handelsområden på olika sätt försökt integrera ett 
tillgänglighetperspektiv. Syftet med delen är att ge 
både bra och dåliga exempel samt ge inspiration 
till gestaltningsförslaget. I omvärldsanalysen 
beskrivs följande:

• Kort beskrivning av platsen och dess 
förutsättningar
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• Redogörelse för hur projektet arbetat med 
tillgänglighet och handel

• Analys om vilka aspekter, om några, som kan 
applicieras i vårt projekt

I undersökningen har tre projekt analyserats. Dessa 
har valts eftersom de skiljer sig utifrån omfattning 
och vilka aspekter inom tillgänglighet som 
prioriteras. Detta för att ge ett så brett underlag 
som möjligt till analysen.

De  analyserade platserna är:

• Barkaby,  Järfälla. En ny stadsdel i utkanten 
av Stockholms tätort med funktionsblandad 
bebyggelse och närhet till kollektivtrafik. 
Området är lokaliserat i närheten av ett 
externhandelsområde och anses därmed vara 
lämpligt för fortsatt analys.

• Stadsberget, Piteå. Ett parkeringshus med 
flera olika funktioner. Eftersom parkering och 
tillgänglighet för bilar är en viktig problematik 
inom handelsområde anser vi att detta 
projekt är relevant och aktuellt att studera i 
undersökningen. 

• En omvärldsspaning mot amerikanska 

köpcentrums omvandling med utgångspunkt 
i rapporten A new mall rises. Eftersom det 

idag finns få exempel på omvandlingar av 
köpcentrum i Sverige anses vi det vara viktigt 
att få ett internationellt perspektiv i studien. 
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Tillgänglighet och social hållbarhet
Begrepp tillgänglighet förknippas ofta med 
rörelsehindrade och deras behov. Inom fysisk 
planering är dock begreppet tätt förbundet 
med social hållbarhet. Tillgänglighet innefattar 
exempelvis även tillgång till god service, prisvärda 
bostäder samt en sammanbunden stadsstruktur. För 
att undersöka tillgänglighet krävs det därför en 
gedigen forskningsöversikt över social hållbarhet. 

Social hållbarhet som begrepp fick sitt genomslag 
i Bruntlandsrapporten Vår gemensamma framtid 
från 1987. Begreppet används på olika sätt 
beroende på sammanhang och är svårt att mäta 
och kvantifiera i jämförelse med ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. På grund av begreppets 
olika betydelser går det att argumentera för att 
det är ett värdeladdat ord (Ström m.fl. 2017:12). 
Människor, myndigheter och organisationer lägger 
olika värderingar och betydelser i begreppet och 
att ordet därmed saknar egentlig mening. Trots 
att social hållbarhet är ett mångbottnat begrepp 
kan det ändå vara värt att använda då det har 
potential att belysa viktiga problem och utmaningar 
i samhället under förutsättning att man definierar 
vad begreppet betyder i varje givet sammanhang.

Jesse Dillard, professor i företagsekonomi, 

Veronica Dujon, professor i sociologi och Mary C 
King, professor i ekonomi argumenterar för att 
begreppet social hållbarhet är det begreppet 
som är minst utforskat av social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet hamnar 
många gånger i skymundan eftersom det inte 
finns så mycket kunskap eller mätbara faktorer 
om ämnet. Författarna menar att samhället, miljön 
och ekonomin är pusselbitar i ett större system. 
De poängterar att systemet enbart kan fungera 
när varje del är i balans (Dillard, Dujon och King 
2009:16). Därför är social hållbarhet en viktig 
aspekt för att nå ett hållbart samhälle och kan 
därför inte ignoreras. Det är centralt att fysisk 
planering inte enbart handlar om tillväxt genom 
fler bostäder, verksamheter, etc. utan att det ska 
snarare handla om utveckling menar Dillard, m.fl. 
Författarna argumenterar att det är skillnad 
mellan tillväxt och utveckling genom att utveckling 
snarare handlar om kvalitativ förändring än 
kvantitativ (Dillard, m.fl. 2009:17). Dillard, Dujon 
och King beskriver två primära sätt att förhålla 
sig till social hållbarhet; individcentrerad utveckling  
och samhällets välmående (Dillard, Dujon och King 
2009:20). 

Ur ett individcentrerat perspektiv finns det tre 
huvudsakliga begrepp: grundläggande behov, 

mänsklig utveckling och slutligen frihet (Dillard, 
Dujon och King 2009:16). För och främst behöver 
grundläggande behov tillgodoses. Människor ska 
ha rätt till boende, näring, vatten och personlig 
hygien (Dillard, Dujon och King 2009: 20). En central 
egenskap för just denna undersökning är mänsklig 
utveckling och att människor ska ha möjlighet att 
leva ett långt, hälsosamt och kreativt liv. Dillard, 
Dujon och King menar att människor ska uppmuntras 
att göra sina egna val utifrån ekonomiska, sociala, 
kulturella och politiska förutsättningar (Dillard, Dujon 
och King 2009: 22). Frihet innebär att människor 
har rätten att försörja sig själv och göra sina egna 
val. En annan viktig del är att människor också får 
tillgång till utbildning och sjukvård (Dillard, Dujon 
och King 2009: 25). I denna undersökning är frihet 
en viktig del av begreppet tillgänglighet eftersom 
arbetet ska verka för att människor ska ha god 
tillgänglighet till exempelvis skolor, sjukvård, 
service, etc. vilket kan ses som en form av frihet 
genom att ha ett fungerande vardagsliv. 

Dillard, Dujon och King argumenterar att samhällets 
välmående är centralt för att kunna uppmuntra 
till samlevnad bland kulturellt och socialt skilda 
grupper och även inspirera till social integration. 
Samhällen som är välmående har tillgång till 
utbildning, sjukvård, service, arbete, transport och 

Teori
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boende (Dillard, Dujon och King 2009: 29-30). Inom 
ramen för detta arbete blir det därmed aktuellt 
att arbeta med tillgänglighet till både service 
och andra funktioner oavsett social och ekonomisk 
bakgrund. 
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Social hållbarhet och handel 
Litteratur om social hållbarhet kopplat till handel är 
begränsad. Därför har vi valt att använda flertal 
handböcker från Boverket som är en myndighet 
som arbetar med samhällsplanering, byggande 
och boende. Även om majoriteten av källorna 
från Boverket inte är av vetenskaplig karaktär 
anser vi att källorna är relevanta eftersom de är 
publicerade av en svensk myndighet. 

Boverket har även publicerat en rapport vid namn 
Social hållbar stadsutveckling som visar på flera 
sätt att arbeta med social hållbarhet som kan vara 
aktuellt i ett projekt om halvextern handel. Dels 
kan man arbeta med att bygga ihop staden och 
koppla samman området med omkringliggande 
bostadsområden via nyexploatering och 
dels utveckling av kollektivtrafiken (Boverket 
2010:52-56). Rapporten utgår dock i 
huvudsak från kommunernas arbete med social 
hållbarhet i resurssvaga områden, exempelvis 
miljonprogramsområden, vilket gör att strategierna 
inte kan appliceras rakt av. 

Funktionsblandning
Funktionsblandning är något som ofta associeras 
med tillgänglighet, och studier visar att det kan 
medföra positiva konsekvenser. När områden 

förtätas med nya funktioner och byggnader ökar 
tillgängligheten. Människor får nämligen kortare 
avstånd till andra människor och till service. 
Förtätning innebär också ett ökat underlag för 
ytterligare service och kollektivtrafik (Boverket 
2017a). WSP, ett analys- och teknikföretag, 
beskriver ett liknande resonemang och 
menar att när det finns god tillgänglighet till 
utbildning, arbetsplatser och rekreation leder 
det till förbättrade sociala förhållanden. WSP 
argumenterar att “relationen mellan integration, 
den byggda miljön och tillgänglighet är missvisande 
enkelt” (WSP 2011:23). Bradley och Power visar 
dock i en studie på att en tät stadsmiljö inte 
nödvändigtvis skapar bättre förutsättningar för 
social hållbarhet. Deras undersökning visade på 
att täta områden visserligen hade bättre tillgång 
till både offentlig och privat service. Däremot var 

tätare områden oftare utsatta för högre brottslighet 
och hade en lägre social sammanhållning än 
mindre täta områden. Detta gäller även om man 
exkluderade faktorer såsom socioekonomisk status 
vilket visserligen spelade stor roll. Forskarna menar
på att det kan vara problematiskt att arbeta mot 
social hållbarhet som helhet då vissa delfaktorer 
kan stå i konflikt med varandra (Bradley, Power 
2009). 

Då forskningen är gjord i England är det inte 
säkert att en liknande studie i Sverige skulle ge 
samma resultat, men den belyser ändå att det 
är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de 
traditionella strategierna som används vid arbete 
med tillgänglighet.

Halvexterna köpcentrum
HUI-Research har publicerat flera rapporter om 
handel som visar på att externhandeln under de 
senaste femtio åren har fått en högre andel av 
detaljhandeln och idag sker 40% av all handel 
via externhandel (2013:38). Handeln har sedan 
millennieskiftet också tenderat att koncentrera sig 
både rumsligt och i antalet aktörer (HUI-Research 
2017:22). Detta kan delvis förklaras på grund 
av att digitaliseringen och e-handeln möjliggör 
prispressning med minskande marginaler som 

Forskning- och områdesöversikt

”relationen mellan 

integration, den byggda 

miljön och tillgänglighet 

är missvisande enkelt”
WSP 2011
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konkurrerar ut mindre företag och butiker till förmån 
för stora köpcentrum, väletablerade aktörer 
och internethandel som hanterar betydligt större 
volymer. Svensk handel menar också att politiska 
beslut under 90-talet möjliggjorde den utveckling vi 
nu ser idag genom att tillåta handel på före detta 
verksamhetsmark (HUI-Research 2013:38). 

Konsekvensen blir att köpcentrum kan komma att ta 
en högre andel av kommunens total handelsutbud. 
Det gör att denna studie blir aktuell då kommuner 
som ovan nämnt strävar efter att inkorporera 
hållbarhetsmål i deras strategiska arbete. Boverket 
visar att externhandeln idag är bilberoende 
och att enbart 5% av deras kunder åker buss. 
Externhandeln riskerar också att minska den sociala 
hållbarheten genom att tillgängligheten för de som 
saknar möjligheten att färdas längre sträckor eller 
inte har bil försämras (Boverket 2005:16).  

Boverket har publicerat en handbok år 2005 som 
heter Dags att handla nu. Där beskrivs det om 
sambandet mellan detaljhandel och hållbarhet 
som anses relevant för detta arbete. Boverket 
menar att externhandeln medför även positiva 
effekter om den kan komplettera stadskärnans 
handel. Prisnivån är ofta lägre och utbudet 
mycket bättre än i närbostadsbutiker eller 

affärer  belagda i stadskärnan. Detta är oftast 
praktiskt vid storhandling om man har tillgång 
till bil (Boverket 2005:18). Så länge stadskärnan 
har en aktiv detaljhandel kan alltså externhandel 
fungera komplementärt där kunder besöker den 
stadsnära butiken ofta men gör färre inköp, medan 
besöksfrekvensen till externhandelsområdena 
är lägre men antalet varor högre. Detaljhandeln 
i centrum har faktiskt ökat de senare åren där 
både antal personal och butiker ökat. Däremot 
konkurrerar externhandeln ut kvartersbutiker och 
det är där den största minskningen av antalet 
butiker och personal skett (HUI-Research 2013:42).
 
I takt med att e-handel får allt större 
marknadsandelar kan det finnas ekonomiska 
argument för att externhandeln behöver förnyas. 
Detaljhandeln har under de senaste årtiondena 
varit drivande för en rad olika innovationer, 
däribland externhandel och e-handel, som skapat 
nya möjligheter för tillväxt och jobb (HUI-Research 
2013:5). Handelsklimatet är alltså i konstant 
förändring där de aktörer som inte ständigt 
innoverar sig själva riskerar att konkurreras ut. 
E-handelns absolut största konkurrensfördelar är 
ungefär de samma som externhandeln, priset och 
utbudet (HUI-Research 2013:27-28). I framtiden 
kan det därmed behövas nya sätt att locka 

människor till dessa områden om e-handeln kan 
erbjuda ännu billigare varor.
 
Parkering 
Parkering är en viktig aspekt i vår fallstudie 
eftersom platsen idag till stor del är präglad av 
bilens framkomlighet. Donald Shoup är troligen 
den mest framstående forskaren i detta ämnet och 
hans bok The High cost of free parking redogör för 
vilka effekter parkeringspriser får på samhället 
i stort. Han argumenterar för att den offentliga 
sektorns subventionering av  parkering i form av 
billiga offentliga parkeringar och obligatoriska 
parkeringsnormer bland annat medför att bostäder 
blir dyrare, skadar stadens ekonomi och är negativt 
för ekonomiskt svaga hushåll (Shoup 2014:127, 
157, 158). Det är viktigt att poängtera att Donald 
Shoup i sin studie utgår från en amerikansk kontext, 
där parkeringar ofta är ännu billigare, och 
parkeringsnormerna högre, än vad de är i Sverige. 
Parkering  ett väldigt komplext ämne, och Greg 
Merdsen argumenterar i sin studie för att fortfarande 
saknas mykcet kunskap om konsekvenserna för 
diverse parkeringspolicys och riktlinjer (Medsen 
2014). Kevin Hasker och Eren Inci menar i motsats 
till Donald Shoup att parkeringsnormer och gratis 
pakering kan vara positivt för externhandel, och 
att det är bra både för köpcentrets ägare och 
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samhället i stort om parkeringskostnaden byggs in i 
varupriset. Däremot menar det att de endast gäller 
för externhandel i en icke urban miljö (Hasker, Inci 
2014). Det vore rimligt att anta att Giraffen kan 
definieras som relativt urbant på grund av sitt 
centrala läge i Kalmar.  
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Handelsområden är ett komplext fenomen med 
en mängd olika svårigheter. Arbetet har därmed 
avgränsats till att främst studera hur ett befintligt 
handelsområde kan utvecklas för att i högre 
grad ta hänsyn till tillgänglighet utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. Andra aspekter, såsom 
ekologiska eller ekonomiska, kommer på grund av 
projektets begränsade omfattning enbart kunna 
beaktas övergripande. 

Arbetet undersöker inte själva planprocessen 
och hur man via exempelvis medborgardialoger 
skulle kunna förbättra tillgängligheten i områden, 
utan analyserar istället den fysiska miljön som 
planprocessen skapat. 

En utmaning som kan uppstå i samband med 
tillgänglighet och storskalig handel är att 
externhandelsområden i regel byggs i anslutning 
till hårt trafikerade leder. Detta kan leda till buller, 
och barriäreffekter som är svåra att överkomma. 
Sådana externhandelsområden, där området är 
byggt helt separat från staden, utesluts därför i 
denna studien som fokuserar på handelsområden 
lokaliserade i stadens periferi. 

I fallstudien har handelsområdet Giraffen i 
Kalmar studerats eftersom området är ett typiskt 

halvexternt handelsområde i en medelstor svensk 
stad. Den exakta geografisk avgränsningen har 
valts för att kunna täcka in hela området samt den 
närmaste omkringliggande bebyggelsen. Detta har 
gjorts eftersom arbetets inriktning mot tillgänglighet 
gör det viktigt att arbeta fram en helhetsstrategi 

för hela området och hur det kopplas ihop med 
omkringliggande strukturer. Konsekvensen blir dock 
att den strategiska delen kommer bli översiktlig. 
Därför görs även ett mer detaljerat, illustrativt 
förslag på en del av området.
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Tillgänglighet
I ramen av detta arbete ligger fokus på begreppet 
tillgänglighet. Tillgänglighet definieras av 
Boverket genom att människor ska kunna delta 
i samhället på lika villkor. De miljöer som byggs 
ska kunna användas av både människor med god 
rörlighet men också människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar (Boverket 2017b). Enligt 
Plan- och bygglagen (2010: 900) 8 kap 9 § ska 
tillgänglighet tillgodoses för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tillgänglighet handlar inte enbart om att kunna ta 
sig från en plats till en annan utan det är ett brett 
begrepp. Begreppet är starkt sammankopplat 
med tillgänglighet till service och olika typer av 
funktioner men kan också handla om koppling mellan 
områden. För att service och andra funktioner ska 
vara tillgängligt kan exempelvis funktionsblandning 
appliceras (Boverket 2017a).

Även om tillgänglighet många gånger handlar om 
fysiska åtgärder såsom att blanda olika funktioner 
eller att tillgängliggöra olika typer av områden 
kan även tillgänglighet handla om upplevelser och 
känslor. Exempelvis kan tillgängligheten försämras 
om människor upplever otrygghet och därför väljer 
att undvika ett visst stråk eller område. 

Tillgänglighet kan som tidigare nämnt kopplas 
till det bredare begreppet social hållbarhet. 
I svensk lagstiftning finns det därmed många 
exempel som kan användas för att legitimera 
ett tillgänglighetsarbete utifrån ovan nämnda 
parametrar. I regeringsformen står att det offentliga 
ska verka för trygghet samt skapa förutsättningar 
för hälsa (Regeringsformen SFS:1974:152 1 
kap 2 §). I både miljöbalkens och plan- och 
bygglagens portalparagrafer beskrivs hur en 
social hållbarhet ska säkras i både planläggning 
och markanvändning.

Extern- och halvextern handel
Vi utgår från definitionen av externhandel 
författad av länsstyrelsen i Skåne län. De menar 
att externhandel är ett handelsområde som är 
geografiskt frånskilt kommunens centralort samt 
att den är lokaliserad i ett trafikintensivt område. 
Ett område som ligger i utkanten av centralorten 
betraktas som halvexternt. Dessa två kan vara 
svåra att skilja på, framförallt eftersom i takt 
med att staden expanderar så kan externhandel 
växer ihop med staden och istället bli halvexternt 
eller centralt. Något som kännetecknar både 
extern- och halvextern handel är att den har en 
bruttototalyta på över 3000 kvadratmeter samt 
erbjuder dagligvaror och/eller sällanköpsvaror 

(Länsstyrelsen Skåne 2007:8-9).

Funktionsblandning
Boverket definierar funktionsblandning genom att 
människor ska ha nära till olika typer av aktiviteter, 
funktioner och målpunkter. Det kan exempelvis 
handla om avstånd mellan bostaden, arbetsplatsen, 
offentlig- och kommersiell service samt möjlighet 
till rekreation genom till exempel grönområden, 
träningsanläggningar eller lekplatser. 
Funktionsblandning inebär också att bebyggelsen 
upprättas i olika skalor och verksamhetstyper för 
att skapa en varierad stadsbild (Boverket 2017a). 

Barriär
Barriärer definieras genom att det finns fysiska 
eller psykiska hinder i staden. Boverket ger 
exempel på att det kan handla om trafikleder som 
skapar barriärer mellan två närliggande platser. 
Det kan också handla om hur parkområden upplevs 
på natten och kan därmed kännas otrygga vilket 
skapar en psykisk barriär snarare än en fysisk 
(Boverket 2010:15). 

Trygghet
Trygghet definieras utifrån Anita Hebers, doktor 
i kriminologi, beskrivning. Enligt henne innebär 
trygghet att människor känner tillit och säkerhet, 

Begreppförklaring
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samt en avsaknad av rädsla, oro och risk (Heber 
2008:14). Begreppet innebär alltså både positiva 
associationer, såsom möjligheten att få ta plats i 
det offentliga rummet, men också en frånvaro av 
negativa upplevelser såsom rädsla för otrygga 
passager eller dåliga siktlinjer. 



ANALYS



I anslutning till planområdet finns det flertal viktiga 
regionala målpunkter. Hansa City är lokaliserat 
strax nordväst om området där det finns både 
externhandel och en fotbollsarena. Söderut ligger 
Länssjukhuset som är en viktig målpunkt för både 
äldre, funktionshindrade och naturligtvis resten av 
Kalmars befolkning. Österifrån möter Giraffen 
Kalmar innerstad som har stor blandning av både 
bostäder, kontor och handel. 

Planförutsättningar

Avsnittet redogör den analys som ämnar besvara undersökningens frågeställning samt ligga till grund för gestaltningen. Analysen består av en redogörelse av planföruttsättningarna, 

en platsanalys med utgångspunkt i Citylabs handledningsdokument, samt en omvärldsanalys.

ANALYS
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Outnyttjad gräsyta mellan Erik 
Dahlbergs väg och brandstation.

Järnvägen är en barriär mellan 
norra och södra Kalmar.

Ingång till södra entrén till 
köpcentret Giraffen. 

Det finns mycket outnyttjade ytor vid 
Lorensbergsvägen vilket bidrar till en 
onödigt stor barriär. 

Giraffen har flera ingångar men 
ingen tydlig framsida, framförallt 

för gång- och cykel tafikanter  

Typexempel på hur kvarteret upplevs av 
gång- och cykeltrafikanter

Området i bilder
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Funktioner 
Handelsområdet Giraffen kan delas upp i två 
delar med olika karaktär. Västra delen av området 
domineras av industri, lagerverksamhet och inslag 
av sällanvaruhandel.  Där saknas infrastruktur för 
andra transportsätt än biltrafik som främst sker 
genom arbetspendling samt transport till och från 
verksamheterna. Östra delen av området består 
huvudsakligen av själva köpcentrumet som har 
ett varierat utbud i form av dagligvarubutiker 
och shopping. Runt omkring köpcentrumet finns 
kompletterande service såsom gym och simhall. 
Där finns en bättre tillgång till kollektivtrafik och 
ett flertal målpunkter för mjuka trafikanter såsom 
vardagsshopping eller service. Det som främst 
saknas är en god tillgång till grönytor då en stor 
del av området är hårdgjort. 
 

Sten- och grusproduktion, Polisstation och ungdomsgård, tre exempel på områdets funktioner

Vad finns i området? Exempel 

Dagvaruhandel

Sällanvaruhandel

Service

Kontor

Restauranger

Industri

Förvaring

Skolor

Matbutiker, apotek, kiosk

Färghandel, bygghandel, bildäck

Bensinstation, lekland, gym, polis

Kalmar kommun, posten

Konditori, snabbmat restaurang

Sten- och grusproduktion, slakteri

Buss- och lastbilsförvaring

Grundskola, gymnasium
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Infrastruktur
Biltrafik

I norra delen av planområdet, mellan 
handelsområdet och bostadsområdet Oxhagen  
ligger infartsleden Erik Dahlbergs väg. Infartsleden 
leds från E22an i väst och in mot Kalmar innerstad. 
Det är en fyrfilig väg med ett flertal korsningar 
och cirkulationsplatser längs med infartsleden. 
Framkomligheten för bilar är god.

I östra planområdet går Lorensbergsleden 
i sydostlig riktning på en bro som går över 
järnvägsspåren. Denna bro är för både biltrafik 
och gång- och cykeltrafikanter. God belysning 
finns. Inom handelsområde finns det generöst med 
bilvägar som leder till verksamheter eller service. 
Vid köpcentret Giraffen finns parkering på tre 
sidor av byggnaden. 

Parkering 

Kalmar kommun upprättade år 2016 riktlinjer 
för parkering i kommunen. I programmet delas 
Kalmar stad in i tre olika zoner beroende på 
lokalisering och förutsättningar. Varje zon har sina 
egna parkeringsnormer. Parkeringsnormerna kan 
frångås om det exempelvis finns god kollektivtrafik 
eller om fastighetsägaren upprättar en bilpool. 
Handelsområdet benämns som del av zon B (Kalmar 
kommun 2011). Idag finns väldigt mycket parkering 
i området, främst i anslutning till Giraffen, på ett 
sätt som är karaktäristiskt för handelsområden.

Parkeringsnorm zon B

Flerbostadshus 10 + 1 per 1000 BTA
Industri 8+1 per 1000 BTA 
Dagligvaruhandel 10+42 per 1000 BTA
Sällanvarubtik 5+18 per 1000 BTA  
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Gång- och cykel 

Runt om planområdet finns det generöst med 
gång- och cykelvägar som erbjuder tillgängliga 
och trygga överfarter. Cykelvägarna leder 
huvudsakligen  till bostadsområdena som ligger 
runt om handelsområdet. Däremot saknar gång- 
och cykelbron i väst god belysning samt att många 
av cykelvägarna är smalare än Trafikverkets 
rekommendationer. 

Kollektivtrafik

I nuläget finns det flertal kollektivtrafiklinjer som 
trafikerar i eller i närheten av handelsområdet. 
Kollektivtrafiken har i regel hög turtäthet samt 
kopplar ihop flera viktiga målpunkter såsom Kalmar 
city, flygplatsen, Giraffen, sjukhuset, etc. 
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Vad säger Kalmars 
översiktsplan? 
I den nuvarande översiktsplanen presenteras 
flertal visioner för Kalmars utveckling som bland 
annat benämns som framtidstro där ord såsom 
trygghet, tillgänglighet, mångfald återfinns. Andra 
visioner är expansiv arbetsmarknadsregion, ständiga 
förbättringar där det finns ett mål om att förbättra 
servicen till invånarna och slutligen nyfikenhet och 
upplevelser där det ska finnas plats för naturliga, 
spontana möten (Kalmar kommun 2013: 4-5). 

Kommunen presenterar flertal begrepp varav 
två är väsentliga för utvecklandet av det utvalda 
handelsområdet. Begreppet A till Ö som innebär att 
stråket från arenan till Östersjön ska stärkas samt 
begreppet City till City innebär att området från 
externhandelsområdet Hansa City till kvarnholmen 
ska stärkas (Kalmar kommun 2013: 7). Båda två 
begreppen berör handelsområdet eftersom det 
ligger mellan arenan och Östersjön och likaså 
mellan Hansa City och Kalmar city. 

Det finns en vision i översiktsplanen om grönare 
resor i Kalmar. Kommunen skriver att det ska vara 
enkelt att gå, cykla eller åka kollektivt inom eller 

mellan stadsdelar (Kalmar kommun 2013: 31). 
Utmaningen som kan uppstå i samband med att 
Kalmar växer är att motverka att andelen biltrafik 
ökar i samband med fler bostäder (Kalmar kommun 
2013: 108). För att motverka eventuell ökning av 
biltrafik argumenterar Kalmar kommun för att man 
ska bygga en tät och funktionsblandad bebyggelse 

i tätorten för att ta tillvara på värdefull mark 
samt stärka underlaget för kollektivtrafik (Kalmar 
kommun 2013: 116). 

I översiktsplanen benämns planområdet 
överskådligt med ytterst lite information om 
området och eventuella utvecklingsstrategier. Det 
som beskrivs är att området föreslås utvecklas till ett 
stadsdelscentrum som kan bidra till att innerstaden 
förlängs. Kalmar kommunen beskriver att området 
har potential att utvecklas gällande såväl 
verksamheter, bostäder samt service. Det redogörs 
att det kan vara nödvändigt med en förbättrad 
förbindelse mellan norr och söder om järnvägen 
för att binda ihop staden samt att Erik Dahlberg 
väg som går i norra delen av planområdet ska 
omvandlas till en stadsgata (Kalmar kommun 2013: 
105). 

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning
Kalmar kommun har under år 2017 tagit 
fram riktlinjer och befolkningsprognoser för 
bostadsförsörjning inom kommunen. Enligt statistik 
tyder det på att befolkningsutvecklingen kommer 
fortsätta vara positiv. Däremot finns det en 

Bild tagen från Kalmar kommuns översiktsplan.
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problematik med att det saknas tillräckligt med 
bostäder för att kunna tillgodose invånarnas behov 
(Kalmar kommun 2017:4). För att tillgodose både 
de nuvarande och framtida behoven av bostäder 
behöver den nya bebyggelsen uppföras med 
olika typer upplåtelseformer. Både bostadsrätter, 
hyresrätter och radhus kan vara lämpligt i området 
för att bidra till en mångfald av olika typer av 
bostäder som kan hantera de behov som olika 
grupper kan ha utifrån standard, storlek, kostnad 
och upplåtelseform. 

Kommunen argumenterar för att äldre ska kunna bo 
kvar i sina hem längre genom att bostadsanpassa 
dem med exempelvis hiss. Däremot öppnar 
kommunen även upp för diskussion gällande att öka 
antalet platser för särskilt boende (Kalmar kommun 
2017:22). Upplåtelseformen på bostäder var 
vid årsskiftet 2016/2017 42 procent hyresrätter, 
37 procent äganderätter, respektive 21 procent 
bostadsrätter (Kalmar kommun 2017:18-19). 

Antalet barn i förskole-, grundskole- och 
gymnasieålder kommer enligt befolkningsprognosen 
också att öka. Det medför att det finns en efterfrågan 
på fler skolplatser i samtliga tre kategorier vilket 
bör tillgodoses (Kalmar kommun 2017:16). 

Bostäder efter upplåtelseform

21%

37% 42%

Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt
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“Det ska finnas tillgång till social 
service (som förskola, grundskola och 
vårdcentral), utbud av kommersiell 
service (som livsmedelsbutik, affärer 
och restauranger) samt kulturell 
service och rekreation (som bibliotek, 
samlingslokaler, scener, kulturskola, 
idrottsanläggningar och parker) i 
det planerade området och/eller 
i närområdet (riktvärdet för ett 
närområde är 1 kilometer).”
(Sweden Green Building Council 
2018: 30)

Syfte blandat utbud

“Det ska finnas tillgång till bostäder med olika upplåtelseformer (som bostadsrätt, hyresrätt, 
äganderätt), lägenhetsstorlekar och prisnivåer (som storlek på insatser och hyresnivåer) i det 
planerade området och/eller i närområdet. ”Prisrimliga bostäder” handlar om att sträva mot 
en lokal bostadsmarknad med bostäder som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushållen 
utan att inkomsten efter boendekostnader understiger nivån för baskonsumtionen. De projekt 
som inte innehåller nyproduktion av bostäder och de projekt som omfattar bostäder med 
tidsbegränsad upplåtelse (som student- och forskarbostäder) ska beakta det befintliga 
bostadsutbudet i närområdet.” (Sweden Green Building Council 2018: 31)

Syfte prisrimliga bostäder

Platsanalysen genomfördes både på plats i Kalmar 
och via distans. På distans undersöktes till exempel 
vilka typer av funktioner som fanns i området och 
på plats undersöktes främst detaljer, upplevelser 
och känslor av platsen. Som tidigare nämnt 
under metodavsnittet genomfördes platsanalysen 
med utgångspunkt i handledningsdokumentet 
Citylab action guide - hållbar stadsutveckling i 
planeringsskedet utvecklat av Sweden Green 
Building Council.

Funktioner
Blandat utbud
Överlag finns det god service inom planområdet 
för att vara ett handelsområde. Social service finns 
i form av ett varierat utbud av skolor såsom en 
gymnasieskola i planområdet och en högstadieskola 
i närområdet. Däremot saknas vårdcentral och 
förskola i närheten. Den kommersiella servicen 
är god eftersom det finns ett köpcentrum inom 
planområdet. När det gäller service för kultur och 
rekreation finns det både idrottsanläggningar, 
kyrkverksamheter samt ungdomsgård. 

Prisrimliga bostäder
I planområdet finns det inga bostäder. 

Platsanalys 
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Integrerad 
bebyggelsestruktur 
Idag fungerar hela området som en barriär för att 
skapa en tillgänglig sammanhängande stadsstruktur 
i Kalmar. Detta kan främst förklaras av områdets 
stora yta i kombination med att platsen endast är 
aktiv under en begränsad del av dygnet. I området 
passerar två tydliga infrastrukturstråk. Erik 
Dahlbergs väg är en viktig transportled för både 
bilar och mjuka trafikanter. I sydöstlig riktning går 
ett cykelstråk längs med Torsåsgatan för att sedan 
svänga av mot Lorensbergsleden som kopplar ihop 
handelsområdet med Kalmar centrum i öst och 
Rinkabyholm i väst. Detta stråk kan dock uppfattas 
som otillgängligt under kvälls- och nattetid då det 
endast är aktivitet och rörelse under arbetstid. 
Området saknar stråk som har andra funktioner än 
ren transport.

Området har i övrigt en svag förbindelse till 
bostadsområdet Oxhagen på grund av de barriärer 
som Erik Dahlsbergs väg med angränsande 
grönytor och industri och verksamhet skapar. I söder 
är barriäreffekten ännu mera påtaglig eftersom 
järnvägen separerar området från resten av södra 
Kalmar. 

“Bebyggelsen ska bidra till att skapa en 
sammanhängande stadsstruktur mellan ny 
och befintlig bebyggelse med tydliga stråk 
och mötes- platser som förutsättning för 
social och rumslig integration. En integrerad 
bebyggelsestruktur ska tillsammans med andra 
sociala och ekonomiska åtgärder bidra till att 
motverka gentrifiering, d.v.s. utträngning av 
ekonomiskt svaga hushåll” 
(Sweden Green Building Council 2018: 33)

Syfte integrerad bebyggelsestruktur

Längs med Erik Dahlsbergs väg finns stora outnyttjade grönytor
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Platser
I dagsläget saknas det ordentliga offentliga ytor 
inom planområdet. Matbutikerna och caférna 
i Giraffen har delvis ersatt den funktion de 
offentliga platserna ska ha, exempelvis i form av  
mötesplatser som kan bidra till social integration. 
Problematiken som uppstår när mötesplatserna har 
blivit privatiserade är att platsen inte längre är 
tillgänglig för alla. Det kan exempelvis handla om 
personer som inte har råd att fika och är därmed 
inte välkomna på platsen. 

 

“Riktvärdet för andelen offentlig 
friyta är 15 %, men kan i hög 
grad variera beroende på hur väl 
utformade ytorna är, samt hur väl 
de är kopplade till varandra och 
till omgivningen.” (Sweden Green 
Building Council 2018: 35)

Syfte offentliga friytor

Giraffens södra entré

I handelsområdet finns 
inga offentliga platser, 
utan det finns främst plat-
ser för konsumtion av 
tjänster och varor.

Giraffens norra entré
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Lokal försörjning
Sociala klausuler 
Idag finns det flera aktörer i området som 
fungerar som instegsjobb för de som står långt 
från arbetsmarknaden. Kalmar kommun har 
bland annat aktivt valt att behålla det centralt 
lokaliserade slakteriet som kanske skulle vara mer 
passande att ha längre ut från tätorten, men på 
grund av verksamhetens möjlighet att skapa jobb 
som inte kräver stora förkunskaper har slakteriet 
fått fortsätta bedriva sin verksamhet centralt. 
Liknande resonemang kan föras för flera av de 
aktörer som finns i området. Detta är en styrka i 
handelsområdet, att det skapar jobb åt människor 
långt från arbetsmarknaden som saknar tillgång till 
bil vilket är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Det betyder att denna aspekt alltså står i konflikt 
till många av de andra indikatorerna i analysen. 

Cirkulär ekonomi 
Som tidigare nämnt har det på senare tid etablerats 
allt fler funktioner i området och det finns redan 
idag en mängd olika arbetstillfällen som är lokalt 
förankrade. För att förstärka tillgängligheten till 
både service och lokala arbetstillfällen behövs dock 
bostäder på platsen som kan skapa förutsättning 

för ytterligare funktionsutveckling. Exempel på 
sådana verksamheter skulle exempelvis kunna vara 
ålderdomshem som kan dra nytta av den goda 
tillgången till lokal handel på platsen och även 
bidra med arbetsplatser. 

“Sociala klausuler handlar om att stödja 
social inkludering och sammanhållning genom 
att utveckla en lokal ekonomi baserad på 
lokalaarbetstillfällen. Det kan t.ex. innebära att 
byggaktörer, fastighetsbolag, leverantörer m.fl. 
i samband med en specifik upphandling anlitar 
personer som bor eller verkar i området, med 
särskild uppmärksamhet på de som står långt 
från arbetsmarknaden. Socialaklausuler kan 
användas för att under nybyggnation och/
eller renovering säkerställa att en viss del av 
arbetskraften rekryteras lokalt i närområdena 
eller i det befintliga området. Det kan ske 
genom praktikplatser, lärlingsjobb, visstids- 
eller tillsvidareanställningar eller annan typ 
av begränsad anställning.” (Sweden Green 
Building Council 2018: 39).

“Cirkulär Ekonomi handlar om hur projektet 
kan bidra till uppbyggnaden av en lokalt 
anpassad ekonomi med återvinningscentraler 
och återvinningsstationer lokalt upphandlat 
fastighetsunderhåll, lokal odling, hemtjänst och 
andra hushållsnära tjänster. Allt med syfte att 
skapa en bärkraftig lokal ekonomi med lokala 
arbetstillfällen.” (Sweden Green Building 
Council 2018: 40)

Syfte cirkulär ekonomi

Arla är en viktig arbetsgivare i området.

Foto på områdets ungdomsgård

Syfte sociala klausuler
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Transporter
Det är tydligt att området att det har skapats 
utifrån bilens förutsättningar och krav. Det finns 
ett flertal platser som kan upplevas som barriärer. 
Till exempel Erik Dahlbergs väg och även de stora 
parkeringsplatserna som finns på tre sidor av 
köpcentret. Ur ett gång- och cykelperspektiv kan 
entrérna till Giraffen upplevas anonyma eftersom 
det saknas en god tillgänglighet till köpcentret. Runt 
om planområdet finns det relativt bra cykelvägar, 
däremot är cykelvägarna bristfälliga till och från 
Giraffen. För att ta sig till entrén i Giraffen måste 
gång- och cykeltrafikanter transportera sig över 
parkeringsplatser och upptrampade stigar vilket 
kan upplevas både otillgängligt och otryggt. 

Kollektivtrafiken är av god kvalitet då det finns 
bussar som stannar precis utanför entrén till 
köpcentret. Det finns även busshållplatser längs 
med Erik Dahlbergs väg som är nära köpcentret. 
Majoriteten av busslinjerna som trafikerar 
busshållplatserna i närheten av Giraffen har 
relativt hög turtäthet.

“Projektet ska främja insatser som gör att andelen resor med hållbara 
färdsätt ökar.” (Sweden Green Building Council 2018: 43)

Syfte hållbara färdsätt

Det saknas kopplingar mellan kollektivtrafiken och viktiga målpunkter

Flera bussar stannar i anslutning till handelsområdet, 
och där passerar även flera viktiga cykelstråk
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Omvärldsanalysen genomfördes med utgångspunkt 
från tre olika typer av projekt, Barkabystaden 
i Järfälla, Stadsberget i Piteå och slutligen hur 
externhandel har utvecklats i USA. De tre projekten 
fokuserar på olika kärnfrågor vilket har bidragit 
med viktiga insikter som tagits i beaktning när 
gestaltningsförslaget har utformats. 

Barkabystaden
I samband med Stockholmsöverkommelsen år 2013 
där Stockholm Stad, Nacka kommun, Solna stad 
och Järfälla kommun kom överens om fyra nya 
tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder 
skapades idén om Barkabystaden (Stockholms 
förhandling 2013). 

Visionen med stadsbyggnadsprojektet i Barkaby är 
att skapa 18 000 nya bostäder, 140 nya kvarter 
samt 10 000 nya arbetsplatser (Barkabystaden 
2018). Väster om planområdet ligger det befintliga 
externhandelsområdet Barkarby handelsplats 
som är beräknat att vara det tredje största 
handelsområdet i Sverige (HUI 2014). 

Hur har projektet hanterat tillgänglighet? 

I Barkabystaden har det genomförts aktivt 
arbete med tillgänglighet och handel. Visionen 
är att det ska finnas stor variation av olika typer 

av upplåtelseformer i form av bostadsrätter, 
hyreslägenheter, radhus och villor vilket antas 
kunna bidra till en stor mångfald av olika typer 
av människor och familjer oavsett social eller 
ekonomisk gruppering. Stadsdelen beskrivs även 
som tillgänglig utifrån närhet till service, handel 
och kommunikationer. I Barkabystaden kommer det 
upprättas två tunnelbanestationer de kommande 

sex åren. Det ska även vara enkelt att åka kollektivt 
genom att det aldrig är mer än 500 meter till en 
busshållplats, pendeltåg eller tunnelbana. För att 
nå en god tillgång till service och handel har det 
planerats för olika typer av verksamheter och 
service i bottenvåningarna på flerbostadshusen samt 
att Barkaby handelsplats finns inom gångavstånd 
vilket förbättrar tillgängligheten. Det planeras 

även för nya förskolor och grundskolor eftersom 
det antas flytta in en stor andel barnfamiljer i den 
nya stadsdelen (Järfälla kommun 2016:5).

I programmet för Barkabystaden beskrivs hur det 
ska finnas hierarkier av gator och stråk. Stråken 
som finns i staden ska vara fördelade utefter 
funktioner istället för starka leder med flera körfält. 
Att ha tydliga stråk i staden antas kunna bidra 
till ökad tillgänglighet eftersom det underlättar 
orienterbarheten, riktningar och flöden av både 
människor och service samt kan ge möjlighet för 
variation av boendemiljöer och karaktärer (Järfälla 
kommun 2016:14). 

Däremot har den nya stadsdelen och dess stråk 
utformats med bristfälliga kopplingar till det 
befintliga handelsområdet. Barkaby handelsplats 
skulle kunna bidra med både service, tillgänglighet 
och arbetstillfällen. De tydligaste stråken i 
stadsdelen berör inte handelsområdet utan 
fokuserar på andra målpunkter. Kanske borde 
externhandelsområdet och den nya stadsdelen 
vuxit in i varandra snarare än att växa åt två olika 
håll? 

Vilka aspekter kan appliceras i vårt projekt? 

Det är viktigt att ha i åtanke att Barkabystaden är 

Omvärldsanalys

Visionsbild över backabystaden. Bild tagen från 

Järfälla kommun.
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betydligt större än det utvalda handelsområdet i 
Kalmar. Det medför att det är olika förutsättningar 
både från början men också att det medför att de 
förändringar som genomförs är på helt olika skalor. 
Den utveckling som föreslås är kanske inte alltid 
lämplig i Kalmar och vice versa. 

Programmet för Barkabystaden betonar 
återkommande vikten av funktionsblandning, olika 
upplåtelseformer på bostäder och tillgänglighet 
utifrån tillgång till service men också tillgänglighet 
till olika typer av kommunikationer. Dessa visioner 
är något som även kan appliceras på en mindre 
skala och kan därför vara lämpligt även i Kalmar. 
Det beskrivs också som tidigare nämnt om en 
hierarki mellan gator och stråk. Detta anses vara 
något som gärna får appliceras i Kalmar för att 
motverka de befintliga barriäreffekterna som 
finns istället skapa tryggare och bättre stråk både 
utanför och i området. 

Däremot anser vi att det har varit för lite fokus på 
att koppla ihop handelsområdet i Barkaby med 
den nya stadsdelen. I vårt arbete kommer det 
ligga stort fokus just på att skapa en enad stadsdel 
istället för två separata delar. 

Karta som illustrerar hierarkin mellan de olika vägarna i Backabystaden 
Bild tagen från  Järfälla kommun 2016
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Piteå - Stadsberget 2015 
Centrumnära parkeringar har länge varit aktuellt 
i Piteå. Redan 2006 påbörjades planerna med 
att skapa ett hundratal parkeringar centralt. 
På platsen fanns tidigare ett två-vånings 
parkeringshus som uppfattades som både slitet 
och omodernt och det fanns en stor enighet om att 
platsen behövde förnyas. Kommunen utlyste 2011 
en arkitekturtävling där White arkitekter vann. 
Trots den breda enigheten var det dock osäkert 
huruvida projektet skulle genomföras eller ej. Det 
uppskattades nämligen bli väldigt dyrt att bygga, 
kostnaden för varje parkeringsplats skulle bli cirka 
250 000 kronor (Westerberg 2010). 

2015 stod dock det tre våningar höga 
parkeringshuset på plats, och är idag en uppskattad 
del av Piteå, mycket på grund av det mervärde 
parkeringshuset ger till området. Den anlagda 
slätten, utformad som en amfiteater beskrivs som en 
uppskattad mötesplats där diverse arrangemang 
kan anordnas. 

Hur har projektet hanterat tillgänglighet? 

Bilen är och kommer troligen inom en lång 
tid framöver vara väldigt dominerande i vår 
stadsmiljö. Att ha parkeringshus är då ett dyrt men 
platseffektivt sätt att förvara bilar.

Piteå och White arkitekter har arbetat med att 
skapa andra funktioner och aktiviteter på platsen 
för att göra det till en offentlig mötesplats snarare 
än ett traditionellt monofunktionellt parkeringshus 
endast tillgängligt för bilister. På sommaren har 
platsen goda solförhållanden och då är den mycket 
populär, men platsen kan även användas som 
pulkabacke under vintern. Många av de boende är 
positiva till att bilister, cyklister och gångtrafikanter 
samlas och integrerar på en och samma plats (Piteå 
Kommun 2017; Piteå kommun 2015).Visionsbild över Stadsberget, bild tagen 

från White arkitekter.

Visionsbild över Stadsberget, bild tagen från White arkitekter.
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En viktig detalj som senare uppdagades är dock 
att trygghetsaspekten delvis har missats under 
planeringen. Under trygghetsvandringar har det 
framkommit att orienterbarheten runt byggnaden 
är bristfällig, vilket i kombination med vissa platser 
upplevs som mörka och lite osäkra gör att platsen 
ibland upplevs som otrygg (Piteå kommun 2015).

Platsen möjliggör för en god flexibilitet i och med 
att detaljplanen tillåter bebyggelse av offentliga 
och kommersiella lokaler i byggnaden om det i 
framtiden blir aktuellt (Piteå kommun 2013). Vilket 
också har potential att förbättra tillgängligheten 
till service och handel.

Vilka aspekter kan appliceras i vårt projekt? 

Då vårt område idag är väldigt bilintensivt och 
en stor del av den hårdgjorda ytan är dedikerad 
till bilparkering krävs det kreativa lösningar för 
att tillgängliggöra mark till andra ändamål. Piteå 
är också en medelstor stad och är därför ett gott 
exempel att jämföra med. 

Stadsberget och dess fokus på att ha ett 
mångfunktionellt parkeringshus vore därmed möjligt 
att applicera i vår kontext, framför allt i samband 
med köpcentrumet där behovet av parkering är 
som störst. Köpcentrumet är idag en kommersiell 

mötesplats och genom att kombinera offentliga 
mötesplatser med ett eller flera parkeringshus vore 
det möjligt att komplettera existerande handel och 
serviceutbud och förstärka områdets roll som en 
stadsdelsknutpunkt. Stadsberget är dock lokaliserat 
ännu mer centralt i Piteå än vad Giraffen är, vilket 
gör det lättare att rättfärdiga en sådan investering 
rent ekonomiskt. 

I och med att parkeringsplatser är väldigt dyra att 
anlägga, är det även viktigt att föra ett strategiskt 
resonemang över till vilken grad kommunen ska 
subventionera biltransporter. 

Amerikanska köpcentrum 
USA har en väldigt stor mängd köpcentrum i 
jämförelse med många andra delar av världen. 
Därför måste nu amerikanska köpcentrum förnya 
sig själva för att konkurrera med dels internethandel 
och dels andra köpcentrum. En undersökning gjord 
av JLL, ett internationellt fastighetsföretag, visar hur 
olika köpcentrum har försökt innovera sig själva. En 
gemensam nämnare är att de försöker skapa en 
ny bild av sig själva där köpcentrumet inte längre 
enbart är en plats för oregelbunden storhandel och 
sällanvaruhandel (JLL 2017).

Hur har projektet hanterat tillgänglighet?  

Även om köpcentrumens investeringar syftar till 
att locka till sig nya kunder finns det ändå flera 
goda exempel som förbättrar tillgängligheten 
till platsen för de som inte är kunder. 30% av de 
undersökta köpcentrumen har valt att skapa nya 
funktioner i området för att därmed kunna locka 
nya kunder. Det mest populära funktionen var nya 
bostäder, men även kontor och hotell var vanligt. 
Sådana investeringar syftar till att skapa områden 
människor kan leva, jobba och spendera sin fritid 
(JLL 2017:5). Att introducera denna mångfald av 
funktioner bidrar till en ökad tillgänglighet. För 
handeln är en sådan utveckling enligt rapporten 
attraktivt eftersom icke-handels funktioner bidrar 
till en haloeffekt som lockar nya kunder till handeln 
(JLL 2017:5). 

Köpcentrum som delvis har konverterats till 

lägenheter. Bild tagen från inhabitat.com
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Ett flertal köpcentrum har även arbetat med att 
skapa nya icke kommersiella mötesplatser. The 
Shops at Foothills, som ligger i Fort Collins har 
bland annat skapat ett ungdomscenter med sport 
och andra aktiviteter, samt dedikerat ytor till en 
ny mötesplats där gratiskonserter samt andra 
aktiviteter anordnas. Flera köpcentrum har även 
tillgängliggjort deras tak där allt från skateparker 
till marknader anläggs (JLL 2017:6). 

Vilka aspekter kan appliceras i vårt projekt? 

Även handelsområdet Giraffen står inför flera 
utmaningar när det kommer till hur området ska 
utmärka sig mot sina konkurrenter i form av bland 
annat e-handeln och extern handelsområdet Hansa 
City. Även om situationen ser annorlunda ut för 
köpcentrum i Sverige gentemot USA kan det vara 
rimligt att ta efter vad som fungerat där. Det kan 
framförallt vara ett sätt att motivera förändringar 
ur ett ekonomiskt perspektiv om det visar sig att 
tillgänglighetsarbete även medför nya inkomster 
för handeln i området. Främst är det en introduktion 
av bostäder och offentliga platser i området som 
är aktuellt. 

Handelsområdet är även lokaliserat gynnsamt för 
sådana förändringar eftersom staden har nu växt 
runt området, vilket gör att det finns en variation av 

bostäder och funktioner i närområdet. 
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Efter platsanalysen och omvärldsanalysen har vi 
kommit fram till några slutsatser som vi vill diskutera 
ytterligare. 

Ökat intresse för handelsomvandling
I undersökningen har det framkommit att  kommunen 
har fått flera anbud på att omvandla delar av 
handelsområdet, där man ser framför sig hur 
tidigare industri- och handelsområden får allt fler 
funktioner i form av exempelvis bostäder och ett 
mer varierat näringsliv. 

Kommunen ligger dock efter i den strategiska 
planeringen av området. Det behövs nämligen ta 
flera svåra strategiska beslut om vilken riktning 
området ska ta innan det är möjligt att ge besked 
åt privata aktörer. Några av de problem som är 
som är kopplade till social hållbarhet är: 

• Till vilken grad ska kommunen sträva efter att 
behålla arbetsplatser för de som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden lokalt, när de å 
andra sidan bidrar till att upprätthålla stora 
barriäreffekter på grund av skyddsavstånd?

• Till vilken grad ska områdets nuvarande 
verksamheter flyttas eller behållas? Vilka 
verksamheter kan inkorporeras i en mer 
stadsliknande struktur? Ska kommunen bygga 
ett nytt externhandelsområde för de aktörer 
som måste flytta, och hur förhindrar man då att 
man skjuter upp problematiken? 

• Hur säkrar man nya bostäders tillgång till 
grönska och offentlig service? Det finns handel 
och privata tjänster i området. Däremot saknas 
helt grönområden och parker. Hur kan man 
anlägga grönska i ett tidigare industriområde? 

Dessa är komplexa frågor som egentligen alla 
tre skulle behöva egna utredningar innan de 
besvaras. Inom ramen för detta arbete bör dock 
ändå de intressekonflikter som frågorna belyser 
vägas emellan och resoneras kring, dels utifrån de 
kunskaper som insamlats i analysen, och dels utifrån 
fokus på social hållbarhet.  

Parkering - en kärnfråga 
Handelsområden i halvexternt läge byggdes 
preliminärt utifrån tanken att kunder och arbetare 
ska transportera sig med bilen. Därför är en stor 
del av området idag markparkeringar, något som 
kan vara ett hinder för vidare utveckling. Ett sätt 
att hantera denna problematik vore att bygga 
parkeringshus med flera funktioner, på samma 
sätt som i Piteå. Då det i regel är väldigt dyrt 
med parkeringshus kan dock inte all parkering 
tillgodoses på detta sätt. 

Ett sätt att minska mängden parkering vore att 
utmana Kalmars parkeringsriktlinjer. Donald 
Shoup visar på att billigare och mer lättillgänglig 
parkering ökar antalet biltrafikanter, vilket i sin tur 
bidrar till en självuppfyllande profetia där en hög 
parkeringsnorm bidrar till fler bilister som i sin tur 
kräver fler parkeringar etc (Shoup 2011:194).

Diskussion och slutsats 

Illustration över industriområdens utveckling. Bild tagen från planbesked Gumsen.
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Vad kan man då ta med sig till förslaget? 

• Parkering är en viktig strategisk fråga i 
handelsområden som generellt har stora krav 
på parkering, då den billigaste formen av 
parkering är markparkering är detta mycket 
vanligt, men det upptar i gengäld stor plats. 

• Det är viktigt att ha i åtanke att parkeringsnormer 
inte bara möter ett parkeringsbehov, utan även 
är med och skapar dem. 

• Parkeringshus är väldigt dyra, men kan 
fungera som en offentlig mötesplats om de 
är lokaliserade på rätt plats, har möjlighet 
till andra funktioner än just parkering och är 
välutformade.

Hur kan man arbeta med tillgänglighet i 
handelsområdet? 
Under inventeringen uppdagades det en bristfällig 
tillgänglighet till och från köpcentret Giraffen och 
att det fanns flertal stora barriärer i och utanför 
området. Området kan även upplevas otillgängligt 

under kvälls- och nattetid eftersom området 
enbart består av service eller verksamheter som 
är stängda under de mörka timmarna. I samband 
med omvärldsanalysen som genomfördes av 
stadsutvecklingsprojektet Barkabystaden blev det 
tydligt att projektet inte hade fokuserat på att 
koppla ihop det befintliga handelsområdet med 
den ny funktionsblandade stadsdelen. Istället hade 
det planerats som två separata delar. Detta är 
något som är viktigt för oss att ifrågasätta och testa 
om det går att koppla ihop två vitt skilda område 
till ett gemensamt med blandade funktioner. 

Inom fysisk planering talas det frekvent om 
funktionsblandning. Det verkar många gånger 
vara idealet för att skapa en social hållbar stad 
med god tillgänglighet men Boverket menar att 
man ska vara försiktig eftersom det är viktigt att 
vara medveten om att varje stad är unik (Boverket 
2017a). Det finns få bevis på att det faktiskt har 
fungerat. Som forskningsöversikten visade kan det 
den förtätningsprocess som ofta impliceras i arbete 
med funktionsblandning resultera i problem. Även 
om vi planerar att använda funktionsblandning i 
vårt gestaltningsförslag vill vi vara försiktiga med 
att anta att det automatiskt kommer leda till social 
hållbarhet och därmed god tillgänglighet.

Vad kan man då ta med sig till förslaget? 

• Ta inte funktionsblandning för givet, att bygga 
funktionsblandat kommer automatiskt inte leda 
till en socialt hållbar stad. 

• I planeringen av Barkabystaden presenteras 
det kartor med hierarki av gator och stråk. 
Det är en metod som kan fungera även i vårt 
område även om det är betydligt mindre. 
Genom att skapa en tydlig hierarki av gator 
blir det tydligt och enkelt för gående, cyklister 
samt bilister var man ska röra sig och det blir 
tydliga skillnader mellan privata och offentliga 
rumsligheter. Hierarkin av gator/stråk 
visar också var det är optimalt att placera 
funktionsblandad bebyggelse med service.

Slutsats
I detta arbete har vi försökt besvara hur halvexterna 
handelsområden skulle kunna omvandlas till platser 
som är mer socialt hållbara utifrån tillgänglighet. 
Vi har därför studerat handelsområdet Giraffen 
och de förutsättningar som platsen har för att 
utvecklas åt en sådan riktning. Att utveckla 
handelsområden i ett halvexternt läge utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv är dock ytterst komplext, 
och kräver flera svåra intresseavvägningar. Det 
saknas idag underlag och handböcker för hur ett 
handelsområde ska utvecklas utifrån tillgänglighet. 
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Ett sådant här arbete kan på kandidatnivå därför 
omöjligen resultera i en guide eller checklista 
på hur man kan utveckla ett handelsområde i 
halvexternt läge, det skulle kräva betydligt mer tid 
och arbete. Däremot har analysen kunnat belysa 
två intressekonflikter i tillgänglighetsfrågan som 
planerare måste förhålla sig till i utvecklingen av 
handelsområdet. 

Hur kommunen ska hantera den första 
intressekonflikten beror till stor del på vilken 
politiska mål kommunen vill uppfylla.  Det skulle 
även behövas en handelsutredning för att undersöka 
exakt vad konsekvenserna skulle bli av en flytt 

av de verksamheter som genererar många 
instegsjobb, och hur behovet av instegsjobb 
ställs i relation till behovet av bostäder och att 
tillgängliggöra staden. 

Att det finns en intressekonflikt mellan tillgängligheten 
för bilister gentemot tillgängligheten för 
andra transportmedel och funktioner betyder 
nödvändigtvis inte att man måste ställa dem rakt 
mot varandra. Det vore exempelvis möjligt att 
förbättra stråken mellan kollektivtrafiksknutpunkter 
och platsens målpunkter utan att inkräkta på 
bilägarnas intresse. Det vore också möjligt, om än 
ekonomiskt kostsamt, att bygga ett flera 

parkeringshus i anslutning till Giraffen och därmed 
minska parkeringsytan. Intressekonflikten ligger 
främst i huruvida kommunen ska fortsätta att planera 
utifrån det bilberoende som äldre planering har 
skapat eller om det ska utmana och sträva efter att 
bryta bilberoendet. Det är en komplex fråga, då 
samhällsplaneringen länge utgått ifrån att alla ska 
ha bil och att det nu finns många som bor på ett 
sådant sätt att bilen är ett måste, framför allt när vi 
sett att bilen idag bidragit till en kraftig minskning 
av lokal service och handel. Att då utmana bilens 
tillgång till köpcentrum som giraffen kan förutom 
att skapa stort politiskt missnöje, även skapa stora 
besvär för de som bor i områden som nu kräver bil. 

 Blandat utbud 
 Prisvärda bostäder
 Integrerad bebyggelsestruktur 
 Offentliga ytor 
 Sociala klausuler 
 Cirkulär ekonomi 
 Transporter

x
x
x

Sammanfattning av platsanalysen resultat som visar på att området 
har både styrkor och svagheter ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
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I forskningsöversikten beskrivs studien gjorda 
av Bradley och Power och hur de belyser att 
utveckling med fokus på social hållbarhet inte är 
helt i okomplicerat då olika aspekter av begreppet 
ibland ställs mot varandra. Denna undersökning 
förstärker deras tes, åtminstone vid fokus på 
handelsområden. 

Förutom intressekonflikterna har undersökningen 
även belyst ett antal utmaningar som en utveckling 
av Giraffen eller liknande externhandelsområden 
måste hantera. I nästa avsnitt presenteras ett 
utvecklingsförslag utifrån de lärdomar som har 
erhållits från del två och ger ett exempel på 
hur Kalmar kommun skulle kunna väga mellan 
intressekonflikterna som finns i området. 
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Avsnittet presenterar de båda gestaltningsförslagen där den strategiska delen följs av den illustrativa. Båda delarna ska dock ses som ett gemensamt förslag. Den strategiska delen 

är gjord av Johannes Böhm, och den illustrativa av Camilla Estvall. 

Den strategiska delen av gestaltningsarbetet 
syftar till att utforma en övergripande 
riktning och utveckling för området utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Först presenteras fem 
strategier som är utarbetade efter de slutsatser som 
dragits i analysen. Strategierna ska genomsyra hela 
det gestaltande arbetet på båda den strategiska 
och den illustrativa skalan. Därefter följer en 
hänsynsdel där de utmaningar som finns i området 
redogörs, samt hur vi hanterar dessa frågor. Den 
strategiska delen avslutas med en utvecklings- och 
markanvändningskarta som på ett schematiskt sätt 
ämnar illustrera områdets utveckling.

Strategisk del (Johannes)

GESTALTNING

Fem strategier för ett mer tillgängligt Kalmar
1. Koppla samman öst och väst

2. Omvandla Giraffen till en stadsdelskärna med flera funktioner 

3. Bygg i etapper 

4. Tydliga grönstråk 

5. Ingen parkeringsnorm vid nyexploatering
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Strategi 1: Koppla samman öst och väst 
I Kalmar översiktsplan beskrivs som tidigare nämnt 
hur kommunen strävar efter att koppla samman 
Hansa City med innerstaden. För att göra detta 
krävs det att planområdet blir en naturlig del i 
stadsväven och upphör vara den barriär som de 
stora outnyttjade idag innebär. En exploatering 
av handelsområdet bör därför fokusera på att 
koppla samman innerstaden med västra och norra 
Kalmar. Detta bör genomföras dels genom tydliga 
gång och cykelstråk, och dels genom att utveckla 
bebyggelsen och skapa liv i stadsrummen även när 
butikerna är stängda.

Är inte kopplingen söderut lika viktigt? 
Att förstärka kopplingen till bebyggelsen söderut 
skulle föra med sig flera fördelar. Framförallt skulle 
det stärka tillgängligheten till butiker och service 
för villabebyggelsen i området. Däremot är det inte 
helt oproblematiskt, och därför har denna strategi 
istället fokuserat på kopplingen norrut. Dels utgör 
järnvägen en oundviklig barriär som är mycket 
svår att övervinna. Dels är slakteriet en viktig 
arbetsgivare, som idag kräver stora skyddsavstånd. 
Eftersom Kalmar kommun strävar efter en sådan 
koppling i sin översiktsplan har vi valt att prioritera 
utvecklingen norr, öst och väst.   Det  är även tätare 
bebyggelse i Oxhagen än vad det finns söderut. På 

lång sikt är det dock eftersträvansvärt att stärka 
kopplingen även söderut. Detta bör främst ske 
genom att förstärka befintliga kopplingar, även om 
det i framtiden kan vara aktuellt att konstruera en 
ny bro. 

Hur kopplas strategin till tillgänglighet och vår 

analys?

Strategin syftar till att stärka kopplingen 
mellan olika områden i staden, men också 

att tillgängliggöra utvecklingsområdet för 
fler funktioner. I platsanalysen framkom att 
handelsområdets kopplingar till omkringliggande 
områden är bristfälliga. Något som strategin 
ämnar att åtgärda. 

Avgränsning 
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Strategi 2: Omvandla Giraffen till en 
stadsdelskärna mer flera funktioner
I Kalmar översiktsplan beskrivs hur Giraffen bör bli 
en stadsdelsknutpunkt. Om Giraffen ska utvecklas 
till en knutpunkt för stadsdelen är det viktigt att 
det finns andra funktioner än bara handel. Därför 
föreslås att parker, bostäder och annan service 
anläggs i anslutning till köpcentrumet. 

För att ytterligare stärka tillgängligheten föreslås 
att entréerna till köpcentret byggs om. De norra 
entréerna ska fortsatt vara anpassade för biltrafik. 
Denna sida är mest lämplig för att ha stor andel 
markparkering eftersom den ansluter till Erik 
Dahlsbergs väg, samt att den har sämst solläge. Det 
är fortsatt viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv att 
det finns goda parkeringsförutsättningar för de 
som bor i områden där det saknas förutsättningar 
för kollektivtrafik och avstånden är för långa för 
att gå eller cykla. Det är dock viktigt att det finns 
goda kopplingar mellan kollektiv- samt gång- och 
cykeltrafiksleder och Giraffen även norrifrån.
 
Den östra ingången föreslås utvecklas i enighet 
med Shared space1 konceptet. Här ska bilister 
och mjuka trafikanter kunna vistas på lika villkor.  
Det ska finnas tydliga gång- och cykelstråk men 

1 Shared space innebär att en plats är ett gemensamt utrymme för skyddade och oskyddade trafikanter

också ett mångfunktionellt parkeringshus där 
olika trafikanter kan träffas och interagera med 
varandra. Det är lämpligast att ha parkeringshus 
på den östra sidan eftersom det fortfarande finns 
ett parkeringsbehov österifrån mot innerstaden, 
samtidigt som kopplingen mot Kalmar innerstad 
måste stärkas. 

Den södra ingången ska främst vara för mjuka 
trafikanter. Den södra delen angränsar dels 
till befintliga skollokaler, och dels till det nya 
exploateringsområdet som ska innefatta både 
bostäder, ny förskola och äldreboende. Genom 
att minska biltrafiken i detta område ökar 
tillgängligheten för dessa grupper. Viss biltrafik 

kan dock vara tillåten, vägen föreslås bli ett 
gångfartsområde med kantstensparkeringar.
 
Är det ur ett tillgänglighetsperspektiv lämpligt att ha 

externhandelsområden som Giraffen?

Som tidigare nämnt skapar externhandelsområden 
som Giraffen vissa problem ur ett tillgänglighets-
perspektiv. De negativa effekter som området 
har skapat riskerar dock att bestå även om 
handelsområdet idag skulle försvinna. Lokalbutiker 
som externhandeln har konkurrerat ut skulle 
troligen inte återkomma enbart för att Giraffen 
försvann. Därmed ämnar strategin istället att 
mildra de negativa effekter som Giraffen har ur 
ett tillgänglighetsperspektiv, samtidigt som man 
förstärker de positiva effekter som handelsområdet 
medför. 
 
Hur kopplas strategin till tillgänglighet och vår analys?

Strategin syftar dels till att tillgängliggöra 
Giraffen för mjuka trafikanter. Idag saknas tydliga 
kopplingar mellan omkringliggande gång- och 
cykelstråk och Giraffen. Dels syftar strategin att 
skapa en knutpunkt med målpunkter i stadsdelen 
även för de som inte vill eller kan konsumera. Något 
som vår analys också pekade på saknas i området.
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Strategi 3: Bygg i etapper
Exploateringsområdet innefattar en väldigt stor yta 
som Kalmar omöjligen kan exploatera i ett enda 
steg. Istället är det viktigt att exploateringen delas 
upp i etappar som går bebygga separat utan att 
det uppstår nya barräreffekter eller miljörisker, 
samtidigt som varje etapp ska kunna bidra till ökad 
tillgänglighet. Förslaget är uppdelat i fyra olika 
etapper.

Etapp 1

Den första etappen syftar till att minska barriären 
som idag existerar mellan innerstaden och 
Lorensbergsvägen. Här finns många ytor som kan 
exploateras med bostäder, kontor och andra 
verksamheter. Lorenbergsleden ska i detta skede 
också utvecklas till en stadsgata. 

Etapp 2

Den andra etappen blir också den största i 
förslaget. Här byggs delar av handelsområdet 
om till funktionsblandad bebyggelse. Ny service 
såsom förskola och äldreboende byggs i kvarteret 
och köpcentrumet Giraffen byggs om enligt de 
principer som är beskrivna i strategi 2.

Etapp 3

Den tredje etappen förstärker Kalmars norra entre. 
Genom att minska hastigheten på Erik Dahlbergs 
väg, exploatera tomma ytor och på sikt flytta de 
verksamheter som kräver stora markarealer frigörs 
mycket yta för exploatering. Under denna etapp 
bör även grönytestråket i öst  kopplas samman med 
kyrkogården.

Etapp 4

Den sista etappen kopplar slutligen samman den nya 
stadsdelen med Oxhagen, och därmed har Kalmar 
stad fått en mer sammanhållen och tillgänglig stad.

Framtida etapper 

I kartan visas ett flertal områden som i detta 
läge inte föreslås exploateras. Det beror på att 
de föreslagna etapperna redan innehåller stora 
områden som kräver betydande åtaganden för 
kommunen för en lång tid framöver. Dessutom är 
det, som framkom i analysen, eftersträvnadsvärt 
att delar av industriverksamheten bevaras ur 
ett tillgänglighetsperspektiv. På mycket lång sikt 
är det dock möjligt att även dessa områden kan 
omvandlas till bostadsområden.

Hur kopplas strategin till tillgänglighet och vår 

analys?

Genom att bygga ut i etapper blir exploateringen 
mycket mer hanterbar. Samtidigt antas varje etapp 
förbättra tillgängligheten i Kalmar kommun även 
om de framtida etapperna inte skulle byggas. 
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Strategi 4: Tydliga grönstråk
Idag finns inga grönområden i området En viktig 
del i strategin blir därför att inkorporera grönska i 
den nya exploateringen. 

Två parker föreslås anläggas vid Giraffen, på 
den södra respektive östra sidan. Dessa parker 
ska fungera som målpunkter för människor i 
närområdet. Parkernas placering i anslutning till 
viktiga stråk minskar också risken att parkerna 
upplevs som barriärer under kvällstid.
 
Två grönstråk föreslås anläggas i samband med 
exploatering. Det första syftar till att koppla 
samman Oxhagen med innerstan. Det föreslås bli 
vara ett rekreationsstråk som ska kunna nyttjas 
även på kvällstid, eftersom de bostadshus som 
föreslås i anslutning till stråket kan skapa trygghet 
då de bidrar till mer rörelse i området.
 
Den andra gröna kopplingen blir mellan 
kyrkogården i norr och handelsområdet. Idag 
finns få genomgående grönstrukturer i Kalmar, 
och genom att skapa nya grönstråk förbättras 
förutsättningarna för att i framtiden ytterligare 
stärka de gröna kopplingarna i staden. 

 

Hur kopplas strategin till tillgänglighet och vår analys?

Tillgänglighet till grönska är en grundförutsättning 
för social hållbarhet. Utöver det så kan parker 
skapa nya målpunkter och därmed tillgängliggöra 
området för de som inte konsumerar. Det är dock 
viktigt att anlägga grönområdena på ett sätt 
som gör att de inte upplevs som barriärer under 
kvällstid.
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Strategi 5: Ingen parkeringsnorm vid 
nyexploatering
Det kommer inom en lång framtid finnas ett behov 
av parkering i samband med bostäder. Det innebär 
dock inte att parkering måste subventioneras i den 
skala den görs idag. Donald Shoup sammanfattar 
det hela väl. ”Om städer skulle göra det 
obligatoriskt för restauranger att erbjuda gratis 
dessert efter varje lunch skulle priset för alla luncher 
öka för att inkludera kostnaden för desserten” 
(Shoup 2014:559). Genom att alltid inkludera 
kostnaden av parkering i nybyggnader ökar priset 
för exploateringen. Detta gör att nybyggen blir 
dyrare, och det fortsätter att bygga in samhället 
i ett bilbereonde vilket påverkar tillgängligheten 
negativt.
 
Därför föreslår strategin att man inom planområdet 
utmanar rådande parkeringsriktlinjer genom att 
inte sätta parkeringskrav för exploatering. Det 
innebär naturligtvis inte att man på något sätt 
förbjuder exploatörer att anlägga parkering, 
däremot skapar det möjligheter för dem att 
bygga vissa hus med färre parkeringsplatser, och 
istället erbjuda ett lägre boendekostnad. Syftet 
med denna förändring är att flytta kostnaden 
för parkering från husägare och exploatörer i 
allmänhet, till bilägarna. Kostnaden att parkera 

ska alltså separeras och betalas helt och hållet av 
bilägarna. Studier visar på att genom att separera 
kostnaden för boende och parkering minskar också 
biltransporterna i en stad (Shoup 2014:570).

De parkeringar som kommunen tillhandahåller, 
exempelvis kantstensparkeringar, bör också 
prissättas efter marknadspris. Det betyder att de 
ska prissättas på ett sådant sätt att cirka 85% av 
alla parkeringsplatser är upptagna. Priset måste 
därmed uppdateras och förändras kontinuerligt. 
Något som möjliggörs av dagens teknik eftersom 
en majoritet av betalningarna sker digitalt. 
Donald Shoup föreslår att intäkter från offentligt 
ägda parkeringar ska återinvesteras i respektive 
stadsdel. Han menar att intäkterna ur ett kommunalt 
perspektiv kommer fortsätta vara ganska små, men 
att de på en mindre skala kan bekosta relativt stora 
förbättringar (Shoup 2014:599). På sikt vore en 
sådan utveckling även eftersträvansvärt i Kalmar.

Hur kopplas strategin till tillgänglighet och vår analys?

Strategin syftar till att skapa en balans mellan 
bilägarnas intressen och att tillgängliggöra 
området för andra människor. Genom att flytta 
över parkeringens kostnad till bilägarna skapas 
förutsättningar för att skapa billigare bostäder, och 
att skapa nya ytor för andra användningsområden. 

Samtidigt är det fortfarande fullt möjligt att resa 
och parkera sin bil, vilket fortfarande ses som ett 
måste för många människor.
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Hänsyn
I detta kapitel redogörs de risker och värden 
platsen har idag samt hur strategin förhåller sig till 
dessa. Vid intressekonflikter prioriterar strategin 
det intresse som gagnar tillgänglighet. 

Transportled för farligt gods 
Farligt gods definieras som ämnen eller föremål som 
har egenskaper som riskerar att orsaka skada för 
människor, miljö eller egendom om de inte hanteras 
korrekt vid transport. Södra vägen och järnvägen 
är Kalmars transportleder för farligt gods. 

Vårt ställninggande

Södra vägen är en fortsatt lämplig transportled för 
farligt gods då den omges av dels enplansvillor och 
dels av handel vilket enligt Norrbottens länsstyrelse 
anses kräva mindre skyddsavstånd än bostäder 
i flera plan (2015:4). Det finns också mindre 
möjligheter att förtäta omkringliggande område 
med fler bostäder och verksamheter på grund av 
järnvägens barriär och bullereffekter i jämförelse 
med Erik Dahlbergs väg, som vore en alternativ 
transportled för farligt gods. 

Vid exploatering längs med leder för farligt gods 
bör rådande riktlinjer följas. 

Industriverksamhet som medför 
miljörisker 
Idag finns en mängd verksamheter i området som 
medför miljörisker vid olyckor. Dessa verksamheter 
har skyddsavstånd där det är olämpligt att ha 
bostäder och annan känslig bebyggelse. Några 
sådana verksamheter är: 

• Slakteri KLA ugglatorp 
• Arla foods
• Lackerby products AB

Vårt ställningstagande

Som nämnt i analysen uppstår en intressekonflikt 
mellan minskade barriäreffekter, tillgänglighet 
till bostäder och tillgängligheten till instegsjobb. 
I detta projekt har vi valt att prioritera de två 
förstnämna aspekterna av tillgänglighet. Kalmar 
kommun beskriver i sin översiktsplan hur de strävar 
efter att stärka kopplingen mellan innerstaden och 
både arenan och Hansa city som ligger väster om 
E22:an. För att göra detta krävs en utveckling av 
handelsområdet som idag är en kraftig barriär 
mellan innerstaden och Hansa City. 

Däremot kan viss industri ändå bevaras. Då 
E22an, Södra vägen och järnvägen medför både 
buller och farligt gods är det olämpligt att ha 

känslig bebyggelse i anslutning till dem. Där kan 
industriverksamhet bevaras under förutsättning att 
de inte medför miljörisker. 

Bensinstationer 
Idag finns två bensinstationer i eller i närheten av 
vårt område, norr och söder om Erik Dahlbergs väg. 
Det finns även ytterligare en bensinstation strax 
öster om planområdet. Från bensinstationen finns 
en 100 meter skyddsavstånd efter länsstyrelsens 
riktlinjer. Detta motiveras på grund av de hälsorisker 
som bensinstationer medför i form av föroreningar, 
buller och så vidare.

Vårt ställningstagande

Vid en utveckling av handelsområdet mot en mer 
stadsliknande karaktär är det olämpligt att ha tre 
bensinstationer så nära varandra då de förhindrar 
bebyggelse av bostäder och känsliga verksamheter 
inom en ganska stor radius. Vi föreslår därför att 
bensinstationen norr om Erik Dahlbergs väg på 
sikt avvecklas eller omlokaliseras. Detta för att 
möjliggöra en stadsutveckling från Oxhagen ner 
mot Erik Dahlbergs väg. 
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Dagvattenhantering
Dagvattenhantering avser att man försöker förhala 
eller reducera avrinningen av vatten i så stor 
grad som möjligt. Detta blir allt viktigare när vårt 
samhälle möter klimatförändringar som riskerar 
att medföra ökade och mer intensiva skyfall. 
Dagvattenhanteringen i handelsområdet beskrivs 
som hårt belastat på grund av alla de hårdgjorda 
ytor.

Vårt ställningstagande 

För att hantera dagvattnet i området behöver 
vissa hårdgjorda ytor frigöras. Detta kan göras 
genom att exempelvis bygga parkeringshus eller 
minska parkeringsnormen för att motverka andelen 
hårdgjorda ytor. Ytterligare ett sätt att förbättra 
dagvattenhanteringen vore att anlägga gröna 
tak eller parkområden på delar av den tilltänkta 
nyexploateringen. 

Markföroreningar
Vid undersökningar av omkringliggande bebyggelse 
har det funnits betydande markföroreningar. 
Det är troligt att liknande förutsättningar gäller 
i handelsområdet, speciellt i samband med de 
miljöfarliga industrierna. 

Vårt ställningstagande

Mark där nyexploatering sker i form av kontor,  
bostäder eller annan känslig verksamhet kommer 
troligen behöva saneras. Detta medför stora 
kostnader för kommunen. Därför är det viktigt att 
utbyggnaden sker etappvis, vilket är extra viktigt 
i och med att området är så stort. De allra värst 
förorenade områdena kan förslagsvis omvandlas 
till parker eller vägar. 

Buller 
Det finns både vägar och järnväg i området som 
riskerar att medföra hälsofarliga bullervärden 
i samband med exploatering av exempelvis 
bostäder och andra känsliga verksamheter. 

Vårt ställningstagande

Södra vägen och E22an är viktiga infrastrukturleder 
och kommer troligen även i framtiden medföra 
betydande bullerpåverkan. Därför föreslås att 
bostäder inte byggs omkring dessa transportleder. 
Samma resonemang gäller även för järnvägen. 
Istället kan kontor och handel lokaliseras till sådana 
platser. 

Erik Dahlbergs väg och Lorensbergsleden 
föreslås omvandlas till stadsgator i enlighet med 
översiktsplanen. Genom att sänka hastigheten 

minskar bullerproblematiken. 

Skyddsvärda byggnader 
I sydöstra delen av området finns flera gamla 
tegelbyggnader som har ett visst bevaringsvärde. 

Vårt ställningstagande

De byggnader som har ett bevarandevärde bör i 
den grad det är möjligt bevaras och inkorporeras i 
den nya stadsstrukturen. 

Flygkorridor för Kalmar flygplats
Området ligger i zonen för Kalmar flygplats 
landningskorridor. Det innebär att bebyggelse 
över 20 meter ska ske i samråd med Trafikverket, 
Luftverket och Kalmar flygplats. 

Vårt ställningstagande

Exploateringen bör i största hand bestå av 
bebyggelse lägre än 20 meter. 
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Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin syftar till att komplettera 
strategierna och visa de övergripande visionerna.  
 
Utvecklingsområdet
Här illustreras den del om området som främst 
kommer utvecklas. Det är möjligt att andra delar 
av planområdet också förändras, men huvuddelen 
av förändringarna sker inom utvecklingsområdet. 
Området har valts ut i en strävan efter att hitta 
en kompromiss mellan att tillgängliggöra området 
samtidigt som några av de arbetsplatser för 
människor långt bort från arbetsmarknaden 
bevaras. Detta i linje med strategin Koppla samman 
öst och norr.

Existerande viktig funktion
För att tillgängliggöra området för en bred 
målgrupp föreslår planen att existerande viktiga 
funktioner bevaras och ges plats att utvecklas.

Ny eller utvecklad viktig funktion
I planen föreslås tre nya viktiga funktioner som alla 
är lokaliserade centralt i området. Dels föreslås 
Giraffen i enlighet med strategi 2 ska utvecklas och 
bli en plats med fler funktioner än idag. Dels föreslås 
en gemensam äldre- och förskoleverksamhet. Idag 

finns det en brist på båda dessa servicetyper i Kalmar 
kommun, och genom att lokalisera dem tillsammans 
skapas flera synergieffekter. I planen föreslås 
även att de två befintliga cisterna utvecklas till en 
mötesplats för barn och ungdomar. Cisterna kan 
exempelvis utvecklas till ett bibliotek, ungdomsgård 
eller liknande. Att enbart tre nya viktiga funktioner 
pekas ut innebär inte att annan viktig verksamhet 
inte kan lokaliseras i planområdet. Tvärtom bör 
privata initiativ att skapa nya verksamheter och 
funktioner  inom planområdet uppmuntras. 

Viktigt offentligt grönområde 
Förslag på områden där nya grönområden kan 
anläggas eller utvecklas i enighet med strategi Nya 
Grönområden. 

Natur och rekreation samband 
Förslag på viktiga offentliga grönstråk som ska 
anläggas i enlighet med strategi Nya Grönområden. 

Huvudgata 
Huvudgator binder ihop staden och tar hand om 
den största trafikvolymen. De bör dock fortfarande 
ha en tydlig stadskaraktär, exempelvis i form av 
boulevarder. Det ska även finnas breda gång- och 
cykelvägar i anslutning till huvudgatorna. På gatorna 
går en majoritet av områdets kollektivtrafik. Det 

är inte lämpligt med kantstensparkering på dessa 
gator. 
 
Primära lokalgator 
Primära lokalgator binder ihop stadsdelen och 
syftet är att en majoritet av den lokala trafiken ska 
delegeras hit. Viss kollektivtrafik kan med fördel 
dras på dessa sträckor. Hastigheten bör vara 
långsam, och det ska finnas möjlighet att anlägga 
kantstensparkeringar. Vid primära lokalgator ska 
det finnas väl tilltagna gång- och cykelstråk. 

Shared space 
På stråk med shared space karaktär ska trafiken ske 
på de gåendes villkor. Det innebär att hastigheterna 
är mycket långsamma, och att markbeläggningen 
med fördel är av annan sort än traditionell asfalt. 
Bortsett från färdtjänst och liknande är annan 
kollektivtrafik olämplig. 

Lokalgator
Inom planområdet ska lokalgator också anläggas. 
Detta redovisas i den illustrativa delen. 

Primärt gång och cykelstråk
Detta stråk är idag ett viktigt gång och cykelstråk, 
men det bör utvecklas i form av bredare cykelvägar 
och bättre upplysning. 
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Markanvändning 

I kartan visas ett förslag på hur utvecklingen 
i området kan ske. Nedan beskrivs vad varje 
kategori betyder. 

Bostäder med inslag av verksamheter och handel

Områden som främst föreslås bestå av bostäder. 
Där det är lämpligt kan dock verksamheter, kontor 
och handel anläggas. Oftast i bottenvåningar i 
anslutning till primära lokalgator, men även andra 
platser kan vara aktuella. 

Centrumbebyggelse  

Områden där både verksamheter, handel och 
bostäder kan byggas beroende på vad som är 
lämpligt. 

Verksamheter 

Områden där en eller flera specifika verksamheter 
föreslås lokaliseras. 

Verksamheter och icke störande miljöfarlig industri

Områden som är olämpliga för bostadsbebyggelse 
på grund av buller eller närhet till miljöfarlig 
industri. Här kan verksamheter och icke störande 
miljöfarlig industri lokaliseras.

Grönområden

Grönområden av park eller rekreationskaraktär. 
Dessa ska vara offentliga och tillgängliga för alla 
och alltså inte enbart för de närboende. 

Förslag på sträckning för offentligt grönstråk

Det betyder inte att hela zonen behöver vara ett 
grönstråk, utan delar av den kan bestå av den 
ursprungliga zoneringen. 

Delområden 
I nästa del redogörs mer precist hur handelsområdet 
ämnas utvecklas. I projektet finns tre delområden. 

Område 3

Område 2

Område 1
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Område 1
Utvecklingen i detta område syftar som tidigare 
nämnt att förstärka kopplingen mellan Kalmar 
centrum och Lorenbergsleden i samband med 
att vägen byggs om till en stadsgata med lägre 
hastigheter. 

Förstärk kopplingen mellan Lars kaggskolan och 

Lorensbergsleden 

Det finns idag många grönytor mellan Lars 
kaggskolan och Lorensbergsleden. Det är 
inte lämpligt att bebygga med bostäder eller 
verksamheter eftersom skolor behöver mycket 
grönytor. Däremot kan ytorna nyttjas bättre. Därför 
föreslås att området utvecklas till en park. Det 
råder goda solförhållanden på platsen, och genom 
att anordna nya planteringar och sittplatser skulle 
platsens kvalitet kunna lyftas både för eleverna på 
skolan och passerande allmänhet. 

Det är också viktigt att säkra en god koppling 
till Giraffen. Därför bör minst en överfart över 
Lorensbergsleden där både cyklister och gående 
har företräde anordnas. 

Nytt parkeringshus? 

Idag finns en stor mängd markparkering i området. 
Samtidigt finns det verksamheter som har ett behov 

av många parkeringsplatser, såsom skolor och ett 
badhus. Därför bör en utredning genomföras här 
exakt vad parkeringsbehovet är på denna plats 
och om de verkligen finns behov för så många 
parkering. Visar utredningen att behovet finns 
föreslås att ett mångfunktionellt parkeringshus 
anläggs någonstans i området. Eftersom området 
ligger så nära centrum uppskattas det ekonomiska 
värdet av att frigöra mark till andra användningar 
vara högre än kostnaderna för byggandet av 
parkeringshuset. Den frigjorda marken skulle kunna 
användas till nya verksamheter, eller för att bygga 
ut skolorna som finns i området. Delar av området 
bör även användas till att stärka kopplnigen till de 
föreslagna grönstråket. 

Nya lägenheter 

Både kyrkan och ungdomsgården är målpunkter 
som ökar variationen i området och bör därmed 
bevaras. Söder om byggnaderna finns dock flera 
ytor som skulle kunna nyttjas för bostäder i samband 
med att hastigheten sänks på Lorensbergsleden. 
Norr om byggnaderna finns en parkeringsyta för 
kyrkan. Eftersom det finns så mycket parkering i 
närområdet bedöms denna yta också vara lämplig 
för exploatering. 

Illustrationen visar hur stor andel av området som 

består av parkering. 
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Område 2
Område 2 är som tidigare nämnt det största 
projektet i området, och i utvecklingsstrategin 
beskrivs många av de ställningstagande planen 
gör. Denna del blir därmed ganska kortfattad. 

Ny cirkulationsplats

Korsningen mellan Erik Dahlsbergs väg och 
Lorensbergsleden föreslås omvandlas till en 
cirkulationsplats. Detta för att skapa en ny entré 
för bilister, vilket i sin tur möjliggör att de södra 
delarna av Giraffen i större grad riktas mot gång 
och cykeltrafikanter. I samband med den nya entrén 
till Giraffen föreslås även ett parkeringshus. 

Ombyggnad av Giraffen 

Planen föreslår att en utredning görs huruvida det 
är möjligt att exploatera på Giraffen för att bättre 
nyttja den markareal som byggnaden upptar. Är 
detta inte möjligt, föreslås istället att Giraffen 
byggs ut med bostäder och annan verksamhet 
i direkt anslutning till byggnaden. Bebyggelsen 
föreslås på den södra, västra och östra sidan av 
byggnaden. Det bör dock ske på ett sådant sätt att 
tillgängligheten för av och pålastning för butiker 
säkerställs. Bensinstationen bör vara kvar på samma 
plats som idag eftersom den norra ingången ska 
vara utformad främst för bilister. 

Nya stadsdelen  

I den nya stadsdelen i söder är det viktigt att det 
blir en tydlig avgränsning mellan det offentliga 
grönstråket och de privata innergårdarna. 
Området är i stort behov av grönytor och genom 
att placera bostäder i anslutning till stråket ökar 
tryggheten.

På samma sätt är det viktigt att gestalta området 
på ett sätt så övergången mellan bostadsområden 
och verksamhet- och kontorsområdet fungerar väl.

I stadsdelen föreslås en blandning av bostäder och 
upplåtelseformer för att skapa förutsättningar för 
ett mer tillgänglig stadsdel för olika socioekonomiska 
grupper. 
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Område 3
Det tredje delområdet består av etapp 3 och 4 och 
är således den del som ligger längst fram i tiden. 
För att området ska kunna exploateras måste flera 
verksamheter och industrier flyttas, vilket är en av 
anledningarna till att de är de senare etapperna. 
Trots det är faktiskt det östra delen av området 
planlagt. 

Redan planerat område 

Idag är området flodhästen planlagt, och det 
planeras byggas cirka 600-800 nya bostäder, 
en förskola, vårdboende och en matbutik. Planen 
beskriver hur bebyggelsen ska vara varierad i 
både form, höjd och fasadutformning. Parkering 
löses främst via ett parkeringshus i området. Detta 
område kommer alltså byggas långt innan etapp 
3 och 4, men det är viktigt att de planeras på ett 
sådant sätt att det är möjligt att koppla samman 
med framtida strukturer i öst. 

Framtida bostadskvarter 800-1000 nya bostäder

Område tre föreslås till stor del bestå av bostäder, 
här är det viktigt att skapa flera stråk som binder 
samman Oxhagen med Giraffen. En annan 
utmaning blir att planera så att bullernivåerna 
från både motorvägen och brandstationen är 
under riktvärdena. Det bedöms dock vara möjligt 

eftersom det idag finns bostäder i Oxhagen som 
ligger nära både brandstationen och E22an. För 
att området ska kunna exploateras med bostäder 
krävs dock att bensinstationen flyttas, vi bedömer 
det dock vara rimligt att enbart ha en bensinstation 
i närområdet.  

I ett framtida skede bör en utredning göras vilken 
annan service som kan behövas i området, eftersom 
stadsdelen möjliggör cirka 900 nya bostäder kan 
det vara rimligt att bygga ytterligare en förskola 
samt vårdboende. 

Verksamheter vid Erik Dahlsbergs väg

Den nordvästra delen av området föreslås främst 
bestå av verksamheter och kontor, detta eftersom 
platsens läge i närheten av både motorvägen och 
Erik Dahlsbergs väg gör det attraktivt för företag 
och organisationer som vill få exponering från både 
bilister och andra trafikanter. Samtidigt skyddar 
kontor och verksamheter bostäderna från buller. 
Det är dock viktigt att området får en stadsmässig 
karaktär eftersom det kommer bli den nya porten 
till Kalmar. 
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Förslaget är uppdelat i två delar, en tematisk del 
som illusterar hur delar av etapp 2 skulle kunna 
konkretiseras, och en detaljerad redogörelse över 
ett inzoomat kvarter. Området motsvarar cirka 25 
hektar. I den strategiska delen presenterades fem 
huvudsakliga strategier. Dessa har tillämpats i den 
illustrativa delen enligt följande. 

Koppla samman öst och väst
I illustrationsplanen föreslås nya kvarter och 
stråk som antas kunna bidra till att minska  flera 
av de barriärer som finns i området. Även de 
idag högt trafikerade lederna, Erik Dahlbergs 
väg och Lorensbergsvägen har i enlighet med 
strategierna  i illustrationsplanen omvandlats 
till stadsboulevarder med lägre hastigheter och 
att gång- och cykeltrafikanter prioriteras mer.  
Flerbostadshus i närheten av Lorensbergsvägen 
förväntas bidra till en ökad stadskaraktär som dels 
sänker hastigheterna men också att det leder till att 
barriärerna minskar när det finns bostäder på var 
sida av Lorensbergsvägen. 

Omvandla Giraffen till en stadsdelskärna 
med flera funktioner
Giraffen har stor potential med sin storlek på cirka 
43 000 kvm vilket skulle kunna vara passande för 
exploatering av bebyggelse på köpcentrets tak.  

Det parkeringshus som strategin föreslås rymmer 
i den illustrativa delen 240 parkeringsplatser. 
Parkeringshuset föreslås ha en tydlig koppling till 
parkområdet både nedanför och ovanpå Giraffen. 
Parkeringshuset planeras ha en park i gradäng 
som leder upp till köpcentrets tak som också ska 
kunna erbjuda goda solförhållanden, eventuell 
caféverksamhet samt lekmöjligheter. Utöver att 
Giraffen får fler funktioner är även en viktig del 
att skapa nya målpunkter. Sydöst om Giraffen finns 
det idag två silos som föreslås förvandlas till att bli 
en del av ett nytt bibliotek eller vetenskapscentrum 
för barn (se illustration åt höger). 

Bygg i etapper 
Arbetet med etapper  är på en mer strategisk nivå 
än en illustrativ och har därför inte berörts i denna 
del. 

Tydliga grönstråk 
Stråken går i både horisontell riktning samt vertikal 
för att det ska finnas möjlighet att röra sig i 
samtliga väderstreck. Längs med grönstråken ska 
det finnas goda markförhållanden för både gå- 
och cykla samt för människor med funktionshinder. 
Det planeras även för god belysning året runt för 
att stråken ska upplevas trygga trots mörker eller 
tid på dygnet.  

Inga parkeringskrav vid nyexploatering
Med utgångspunkt i strategin har antalet 
parkeringsplatser inte beräknats i något av 
planförslagen. Däremot planeras det för två 
parkeringshus i planområdet som ska kunna 
hantera en del av antalet bilar i området. Det 
antas även att exploatörerna kommer anlägga 
parkeringsplatser på kvartersmark för att uppfylla 
de parkeringskrav som framtida boende kommer 
ha. Utöver parkeringshus finns det generöst med 
kantstensparkering vilket planeras kunna hantera 
en viss del av parkeringsbehovet runt om respektive 
kvarter. 

Illustrativ del (Camilla)

VETENSKAPSCENTRUM

Illustration av ett föreslaget 
vetenskapscentrum i de befintliga silosarna.
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Kvarter A-J 
Bostäderna som planeras uppföras i kvarteren 
föreslås bestå av en stor mångfald av olika typer 
av bostäder utifrån upplåtelseform, storlek och för 
olika typer av människor i olika stadier av livet, till 
exempel kan det handla om studentboenden, 55+, 
äldreboende, etc. Bebyggelsen runt om kvarteren 
planeras huvudsakligen bestå av flerbostadshus 
i cirka 4-5 våningar. Inom kvarteret finns det 
möjlighet att variera desto mer med exempelvis 
lägre bebyggelse eller kedjehus. 

I avsnittet beskrivs de nya kvarteren kortfattat med 
antal bostäder samt vilka funktioner de kommer 
att ha. Exploateringstalet har räknats ut med 
hjälp av kvarter I, det inzoomade kvarteret. Om 
exploateringstalet är 1.75 skulle antalet bostäder 
bli cirka 1580. 

Kvarter A - 300 bostäder

Köpcentret Giraffen i bottenplan och bostäder 
samt parkområde på taket. I nordöstra delen av 
Giraffen föreslås det uppföras ett gemensamt 
parkeringshus som ska kunna fungera som både 
parkering för besökare/boenden samt park.

Kvarter B - 160 bostäder 

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter C - 80 bostäder 

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter D - 100 bostäder 

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter E

En ny förskola kombinerat med äldreboende 
föreslås upprättas i kvarteret. 8 avdelningar på 
förskola (160 barn) och 60 lgh äldreboende. 

Kvarter F - 130 bostäder 

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter G - 270 bostäder

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter H - 110 bostäder 

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. I 
sydvästra delen av kvarteret föreslås det uppföras 
ett gemensamt parkeringshus för södra delen av 
planområdet. 

Kvarter I - 300 bostäder

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Kvarter J - 130 bostäder

Service i bottenplan och bostäder på övre plan. 

Totalt:
Cirka 1580 nya bostäder 
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Kvarter A
I förslaget planeras kvarteret att exploateras 
med bostäder och parkområden på taket av 
köpcentrumet. Eftersom köpcentrumet är 40 000 
kvm finns det potential att skapa ett helt nytt kvarter 
som både bidrar till att skapa förutsättningar för 
fler grönytor runt om köpcentret samt att skapa fler 
funktioner i området vilket i sin tur kan leda till ökat 
tillgänglighet.

Att bebygga taket på Giraffen är komplext eftersom 
köpcentret idag enbart består av ett plåtskal. 
Därmed behövs det genomföras undersökningar 
huruvida det är möjligt att exploatera bebyggelse 
ovanpå Giraffen. Det skulle vara av intresse om 
det finns möjlighet för flerbostadshus eller kedjehus.  
Det kan även vara aktuellt med caféverksamhet 
och en större park ovanpå köpcentret. Det är 
viktigt att det skapas många nya offentliga ytor 
eftersom det är stor brist på det i dagsläget. Det 
finns som tidigare nämnt caféer men dessa bjuder 
enbart in människor som betalar för att vistas på 
platsen. Genom att ha exempelvis både caféer och 
öppna offentliga rum kan man locka till sig både 
de som är intresserade av en kopp kaffe eller bara 
för att besöka lekplatser. 

Bostäder

Grönska 

Bostäder

Grönska 

Tematisk karta där det 
föreställer ett förslag på 
var bebyggelse skulle kunna 
upprättas och var grönytor 
kan anläggas på taket av 
köpcentret. Till vänster: 
exempel på konkretisering 
av den tematiska kartan. 
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Kvarter E
I detta kvarteret planeras det uppföras både en 
ny förskola och äldreboende. Tanken är att dessa 
två nya funktioner ska samverka när det gäller 
gemensamma- och utomhusytor samt exempelvis 
matbespisning. Att samordna förskolor med 
äldreboende är ett relativt nytt fenomen men 
i Seattle, USA har arbetet varit framgångsrikt 
(Jansen 2016). I artikeln har det visat att när den 
äldre och den yngre generationen får umgås 
bidrar det till att de äldre inte känner sig lika 
isolerade. De yngre får även lära sig umgås med 
äldre personer och inte enbart personer i sin egna 
ålder. I kvarteret planeras det finnas flertal besöks-
parkeringar som ska kunna hantera både förskolan 
och äldreboendet. Förslagsvis kan bebyggelsen 
placeras längs med vägarna i norr och väst för att 
bidra till en mer trafiksäker och bullervänlig miljö 
samt att kunna erbjuda en generös utomhusyta till 
förskolebarnen som ligger i anslutning till parken 
och grönstråket i söder. 

Förskolan och äldreboendet får en yta på totalt 
11 000 kvm vilket möjliggör för 8 avdelningar på den 
nya förskolan (cirka 160 barn) samt 60 lägenheter 
och gemensamhetsytor för äldreboendet. 

8 nya 
avdelningar

60 lgh för 
äldreboende

Förskola/äldreboende

Privat grönyta till 
förskola/äldreboende

Tematisk karta där det föreställer 
ett förslag på var förskolan/

äldreboendet skulle kunna upprättas 
och var grönytor kan anläggas. 

160
barn



Kvarter I
I kvarteret möjliggörs det för cirka 300 bostäder. 
Längs med Torssåsgatan som ligger i södra delen 
av kvarteret planeras en primär lokalgata med 
service och verksamheter i bottenplan. Väster och 
öster om kvarteret finns det två lokalgator som ska 
möjliggöra för viss trafik i området för de boende 
eller besökare. Det finns tre primära sätt för fordon 
att komma in och ut ur kvarteret I. Det har placerats 
tre vändplatser som planeras kunna användas vid 
flytt, upphämtning, sophantering, etc. 

Bebyggelsen har en halvöppen struktur där det 
ska finnas goda möjligheter att kunna ta sig från 
kvarteret och ut i parkstråket som ligger i norr. Det 
finns en variation mellan bebyggelsen där det finns 
både flerbostadshus och kedjehus. Genom att ha 
olika typer av boendeformer antas det kunna locka 
till sig olika typer av människor, ekonomiska grupper 
och familjekonstellationer vilket kan bidra till en 
mer tillgänglig stadsdel under olika tider av dygnet 
och året samt bidra till minskad segregation. Även 
om det ska vara enkelt att ta sig till parkstråket så 
ska kvartret ändå upplevas semiprivat. Därför har 
majoriteten av bebyggelsen en form av ett “u” för 
att de boende ska kunna känna sig bekväma att 
exempelvis grilla eller att barnen springer runt på

innergården utan att obehöriga stör. Däremot har 
kvarteret en tydlig riktning mot norr, mot parkstråket 
för att det ska upplevas som att bostadskvarteret 
är en del av parken. 
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Illustration av Torssåsgatan, 22 december
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Planområdet har lång historia av industrier och 
verksamheter vilket medför att det finns inslag av 
både tegel, mörkare färger och robusta material. 
Genom att använda dessa karaktäristiska material 
i utvecklingen bidrar det till att området får 
behålla sin historia. I elevation B:B är det en robust 
tegelfasad,  mörka fönsterkarmar och grått plåttak 
på flerbostadshuset. I kvarteret är majoriteten av 
flerbostadshusen högst fem våningar. Elevation 
C:C där det är kedjehus är det främst puts men 
i mer “industriella” färger som också reflekterar 
områdets historia.
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I detta kapitel reflekterar vi över arbetet och de slutsatser som kommit fram i både analysen och gestaltningsarbetet. Här förs även ett resonemang över vad som kan vara 

intressant att studera i framtida undersökningar.

Avslutande reflektion

DISKUSSION

Denna undersökning har identifierat ett flertal 
problem och utmaningar som måste hanteras 
i omvandlingen av handelsområdet utifrån 
begreppet tillgänglighet. Eftersom vi använde oss 
utav en fallstudie är det viktigt att reflektera över 
till vilken grad studiens slutsatser kan generaliseras 
i svenska städer. 

Många medelstora svenska städer har som 
tidigare nämnt stora externhandelsområden i 
utkanten av staden. Det finns däremot vissa unika 
aspekter i handelsområdet Giraffen som påverkar 
generaliserbarheten. 

Handelsområdets befintliga infrastruktur

Giraffen har idag flera kopplingar med 
omkringliggande områden i form av gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafiklinjer. Även om det 
finns brister i infrastrukturen så finns det ändå goda 
möjligheter att utveckla ett existerande system. 
På andra platser är infrastrukturen inte alltid lika 
utvecklad eller är betydligt bättre.

Handelssituationen i staden 
Kalmar kommun har en välutvecklad stadskärna 
med stadshandel. Alla städer har inte de 
förutsättningarna vilket gör att relationen mellan 
externa handelsområdet och innerstaden förändras, 
något som kan påverka generaliserbarheten.

Kommunens demografi 
En utveckling av handelsområden kräver att 
kommunen är i en expansiv fas med behov av en 
stor mängd bostäder. En kommun som stagnerar 
eller till och med minskar demografiskt skulle 
behöva använda sig av andra verktyg för att 
förbättra tillgängligheten. 

Funktioner i området idag 
Verksamhetsområdet som har studerats innehåller 
flera företag som kommunen pekat ut som extra 
viktiga arbetsgivare för människor som står långt 
från arbetsmarknaden. Det är troligt att sådana 
företag inte finns i alla verksamhetsområden. 



Eftersom det finns så många faktorer som påverkar 
analysens utfall är det rimligt att anta att resultatet 
skulle skilja sig om man undersökte en annan 
plats. Då skulle troligen andra intressekonflikter 
uppdagas. 

Det är kanske insikten att ett projekt som ämnar 
att förbättra tillgängligheten i ett område ofta 
kommer påträffa intressekonflikter som är mest 
generaliserbart i undersökningen. Vid planering 
för omvandling av ett handelsområde utifrån 
tillgänglighet är det därför viktigt att tidigt i 
processen identifiera dessa intressekonflikter så att 
kommunen kan ta politiska ställningstaganden hur 
de kan väga mellan olika intressen. 

Sambandet mellan gestaltning och analys 
Platsanalysen genomfördes med hjälp av 
handledningsdokumentet från Citylab för att 
bringa ordning och struktur på platsanalysen. 
Den checklista som analysen resulterade i 
fångar naturligtvis enbart en begränsad del av 
tillgänglighetsaspekten, men hjälper samtidigt till 
att konkretisera begreppet så det blir möjligt att 
använda i praktiken.

En faktor som begränsar platsanalysens 
resultat är att vi enbart använde oss av ett 

handledningsdokument. Kanske hade det varit 
bättre om vi hade använt fler handledningsdokument 
för att få en större variation och fler infallsvinklar 
på begreppet tillgänglighet? Anledningen till att vi 
enbart tittade på ett handledningsdokument var på 
grund av kandidatarbetets begränsning i sak och 
tid. 

Gestaltningsförslaget innebär dock att 
tillgängligheten har förbättrats utifrån Citylabs
handledningsdokument. Området kan numera 
erbjuda fler offentliga platser, grönområden, 
funktionsblandning, etc. 

I analyskapitlet diskuterades de två primära 
intressekonflikter som uppkom i samband med 
platsanalysen. Den första handlade om tillgången 
till arbetsplatser för de som är långt från 
arbetsmarknaden och den andra handlade om 
konflikten mellan parkeringsplatser för de som 
omöjligen kan ta sig till platsen via gång, cykel 
eller kollektivtrafik och den ineffektiva mark-
användningen som det stora antalet parkeringar 
medför. Båda intressekonflikterna har med 
tillgänglighet att göra och det är svårt att 
argumentera för att något intresse är viktigare än 
något annat. 

  
 

 Blandat utbud 
 Prisvärda bostäder
 Integrerad bebyggelsestruktur 
 Offentliga ytor 
 Sociala klausuler 
 Cirkulär ekonomi 
 Transporter

Resultat av platsanalys efter gestaltning
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Gestaltningsförslaget visar på ett sätt att tolka 
begreppet tillgänglighet och väga mellan de 
identifierande intressekonflikterna. Vi har tydligt 
prioriterat minskade barriärer och etableringen 
av en större blandning av funktioner framför 
bevarandet av centralt lokaliserade arbetsgivare, 
vi har även tagit bort eller omlokaliserat vissa 
av parkeringsplatserna vilket kan medför vissa 
negativa konsekvenser. 

Däremot anser vi att, på de stora hela, har 
tillgängligheten förbättrats i planområdet. 
Exempelvis har antalet stråk och kvalitén på 
dessa förbättrats i gestaltningsförslaget. Det finns 
primära leder samt lokalgator med olika hierarkier 
samt ett grönstråk. Däremot finns det alltid en 
risk att grönstråk kan upplevas otillgängligt eller 
otryggt när det är mörkt. Dock är den väsentliga 
förändringen att det numera finns flera stråk att 
välja på som kan fungera för passage. Alla stråk 
är kanske inte de bästa under alla tider på dygnet 
eller för alla människor, däremot får människor en 
frihet att välja stråk och passage vilket de tidigare 
inte har kunnat. Friheten att välja stråk eller passage 
är en viktig del av tillgänglighet. 

För att sammanfatta så är det mer eller mindre 
omöjligt att uppnå någon slags konsensus eller guide 

för hur man planerar verksamhetsområden mot 
tillgänglighet. Tillgänglighet och social hållbarhet 
är två begrepp som är svåra att konkretisera 
och uppnå. Kanske handlar inte arbetet med 
tillgänglighet om att nå konsensus, utan snarare om 
processen att försöka förbättra tillgängligheten 
vilket i sin tur kan  öka livskvalitén för alla människor 
inblandade? 

Vidare forskning
Denna studie har öppnat upp för flera frågor som 
kan vara aktuella att studera vidare. Hur mycket 
spelar arbetsgivarens lokalisering i staden roll 
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv? Vad skulle 
konsekvenserna bli om man flyttade den miljöfarliga 
verksamheterna längre ut ur staden? Det vore även 
intressant att studera parkeringsnormer och dess 
påverkan på bebyggelsens utformning och pris ur 
en svensk kontext. 

Under studien har vi enbart varit i kontakt med 
Kalmar kommun. Det vore intressant att undersöka 
om privata aktörers syn på tillgänglighet och 
handelområdets framtida omvandling. Hur 
upplever exempelvis medborgare de barriärer 
vi identifierat i undersökningen, och vad skulle 
aktörerna i köpcentrumet tycka om en exploatering 

på och runt Giraffen? 

Slutligen vore det relevant att studera olika 
handledningsdokument för att definiera och mäta 
tillgänglighet, för att se hur de skiljer sig åt och 
därmed få ytterligare kunskap om begreppet.  
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