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SAMMANFATTNING

Handeln har i alla tider varit stadens viktigaste funktion. Både
direkt och indirekt har handeln varit den viktigaste stadsbildande faktorn, men kommunikationsmöjligheter och placering
har också haft betydelse. Sverige har alltid legat långt framme
vad det gäller strukturomvandlingar för handeln. I början av
1900-talet var handeln förlagd till kvartersbutiker och saluhallar och till stadens torg. I flesta fall var det gångavstånd till
butikerna och väldigt få hade tillgång till bil.

Genom att människor väljer att göra sina inköp på stormarknader utanför staden minskar underlaget för handel i staden.
Den bostadsnära servicen försvinner därför. Väldigt få eller
inga människor bor i dagens handelsområden, vilket har resulterat i att man måste transportera sig dit. Men i gengäld har de
lägre priser och bättre öppettider. Butikerna har även fått andra
funktioner som post- och banktjänster, vilket har resulterat i att
tillgängligheten till dem blir allt viktigare

De stora förändringarna som skedde inom handelsutvecklingen,
skedde bland annat under 1940-50-talet då ett antal centrumanläggningar byggdes, däribland Årsta- och Vällingby centrum.
1950-talet delades stadens funktioner in zoner, större etableringar kom till, och snabbköpen bredde ut sig. Under 1960-talet
började stormarknader etableras så smått i mer petrifierar lägen
av staden. Under 1970-talet var stads- och handelsutbyggnaden
helt inriktad på nybyggnation av de stora förorterna och dagligvaruhallarna. Konkurrensmedlet som användes vara volym
och stor säljyta. Butikerna sålde inte längre enbart livsmedel.
Varuhusen sökte sig allt mer till billigare lokaler utanför stadskärnan, framförallt till äldre industriområden.

Överskådligheten i de svenska städerna har gått förlorad till
följd av bilens genomslag. Genom trafikseparering har man
försökt tillgodose de olika trafikanternas krav på tillgänglighet. Där människor bor har man velat ta bort luftföroreningar,
olycksrisker och buller, vilket har resulterat i en uppdelning av
städernas funktioner. Idag finns det tre separata beståndsdelar
bostads-, industri-, och serviceområden. Därför har det blivit
längre avstånd, ökad trafik, ökad ytkonsumtion och minskad
tillgänglighet för många.

1980-talets ekonomiska tillväxt innebar en större efterfrågan
på varor och tjänster. Stormarknaderna spred sig utanför tätortsbebyggelsen och bilen fick en allt större roll i stadsbilden.
Under senare år har människor förändrat sina inköpsvanor och
veckohandlar ofta i städernas utkanter. De större kedjorna har
också dragit till sig annan handel. De som påverkas negativt
av denna utveckling är de som inte har tillgång till bil. Men
tendensen under de senare åren har varit att handelns åter söker
sig till mer kundnära områden.

Idag ger sig en alternativ strömning till känna, detta genom en
önskan om en mer kompakt struktur av mindre kärnområden
som ett alternativ till utflyttningen till landsbygden. Integrering
är ofta slagordet för dessa kärnor, vilket i stor utsträckning
handlar om närhet och tillgänglighet.
Att planera för en hållbar stadsutveckling innebär att man
måste planera för ett rikt och blandat stadsliv. Man måste
planera in platser med andra kvalitéer så som rekreation- och
avkopplingsytor.

Dagens bestämmelser och rekommendationer underlättar inte
en funktionsintegrering. Som det ser ut i dag så har zoneringsplaneringen skapat otrygga miljöer, där människor inte vill
vistas i under delar av dygnet.
De externa handelsområdena som finns idag har till stor del
uppförts utan arkitektonisk tanke, de estetiska värdena har fått
stryka på foten för andra intressen. De fyrkantiga lådorna är
inte anpassade till sin omgivning och är många gånger utformade för att minska inbrottsrisken och kostnaderna. Parkeringstillgången är också en anledning till varför handeln väljer
att förlägga sig i externa lägen. Parkering kräver stora ytor.
Problemet ligger även i avstånd mellan parkering och butik.
Butikernas lastzoner måste också lösas attraktivare för att människor skulle vilja bo i dessa områden.
Trots att handeln skulle kunna göra ekonomiska vinster så
finns det ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Var vill människor bo? Och hur mycket får det kosta? Och vad kan ett sådant
integrerat handelsområde erbjuda som befintliga bostads- och
handelsområden inte erbjuder?
Oftast är det inte heller kommunen i sig som tar initiativet till
en etablering av ett externt handelsområde utan oftast byggbolag, investerare eller handelskoncerner. Kommunen har därför
ofta ingen handlingsberedskap inför diskussionen kring lokalisering och etablering. Därför får marknadskrafterna ofta högre
prioritet än de sociala och estetiska värdena.
Den första juni 2003 kommer riksdagen ta ett beslut om huruvida lagen om tredimensionell fastighetsbildning ska träda i
kraft. Denna lag skulle göra det möjlig att avgränsa fastigheter
uppåt, neråt och emellan. En fastighet skulle i så fall kunna
uppföras utan eget markområde. Detta skulle underlätta en
integrering av samhällets olika funktioner. Och kanske skulle
det bli mer ekonomiskt att genomföra ett projekt med blandade
verksamheter.
De platsobservationer som har genomförts, bekräftar mycket
av den problembild som nämns ovan. Tendenser på att vissa
former av integrering kan ses, men ingen nämnvärd boendeintegrering har funnits.
Det man kan konstatera är att en boendeintegrering av externhandelsområdena är problematiskt. Men det jag kommer att
visa i denna studie är att det långt ifrån är omöjligt.
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INLEDNING
Bakgrund

Mål

I dagens planering är ambitionen att blanda olika funktioner
för att få en tätare och mer sammanhållen stadsstruktur och på
det sättet få en större mångfald och ökad tillgänglighet. Men
trots denna ambition så byggs många bostadsområden idag
som redan från början har dålig tillgång till service. Aktuella
exempel på detta är de stora bostadsprojekt som gått av stapeln
de senaste åren. Bostadsmässan i Malmö bland andra, visar
på stora brister i närheten till service genom sin lokalisering.
Hammarby sjöstad i Stockholm är ett liknande exempel. Området ligger mer centralt än Bomässområdet i Malmö, men trots
detta så har handeln fått ett litet utrymme i området. Det enda
som finns av service är mindre kvartersbutiker mm.

Målet med uppgiften är att skapa ett nytt koncept för morgondagens volymhandelsområden med andra kvalitéer än vad de
har idag, såsom boendeplats, mötesplats och uppehållsplats.
Genom att planera bostäder efter var handeln vill etablera sig
kan man dra nytta av de positiva egenskaper som handeln för
med sig och se vilka negativa konsekvenser som kan åtgärdas
genom fysiska åtgärder. Med hjälp av idrottsanläggning, restaurang, handel och fysisk utformning kan man locka människor till längre vistelser och skapa ett handelsområde som
känns tryggt att vistas i under dygnets alla timmar. Genom att
förbättra underlaget för kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar görs områdena mer tillgängligt för flertalet i samhället.

I dagens handelsområden finns i motsats få eller inga bostäder
integrerade. Handeln söker sig allt oftare till trafikorienterade
lägen till följd av att markpriserna är låga och tillgängligheten
är bra med bil. Resultatet blir att de två funktionerna, boende
och handel blir starkt åtskilda från varandra och tillgängligheten dålig dem sinsemellan.

Syfte

Grundtankarna bakom examensarbetet har varit att titta på hur
bostads- och handelsområdena åter skulle kunna sammanföras.
Detta genom att studera vilka möjligheter det finns att integrera
bostäder i nya externa handelsområden.

Problemformulering
Kan externhandelsområdena vara framtidens boplats? Kan
bostadslokalisering förenas med de krav som handeln ställer.
Hur skulle de i så fall vara utformade, och vilka krav ställs
på den fysiska miljön? Vilka fördelar skulle man få genom att
integrera bostäder med externhandeln? Vad behöver belysas
för att säkra tillgängligheten i och till dessa områden?

Syftet är att studera hur stadens olika funktioner kan integreras,
med inriktning på handel och boende i externa lägen, och därigenom skapa en mer hållbar stadsutveckling.
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Frågeställning
Hur ser stads och handelsutvecklingen ut?
– hur skulle den kunna se ut?
Vari ligger problematiken med externhandeln?
– vad kan göras åt dessa problem genom fysisk planering?
Vad skulle en integrering av externhandeln och bostäder ge för positiva
kvaliteter?
Hur skulle ett integrerat externhandels- och bostadsområde kunna se ut?

Avgränsning
Diskussionen om externhandelns existens har diskuterats i samhällsdebatten under senare delen av 1900-talet, konsekvenserna har både varit
positiva och negativa. De negativa effekter som har påvisats är att externhandeln utarmar städernas underlag för handel och att de ökar utsläpp av
emissioner. Dessa konsekvenser kommer att beröras i arbetet men vikten
kommer att ligga i att studera utfallet av boendeintegrering i de externa
handelsområdena. Resultatet av studien kommer därför inte ta ställning till
externhandelns existensberättigande.
Arbetet kommer även avgränsas genom att endast behandla nya externa
handelsetableringar, de platsstudier som har studerats i arbetet baseras
däremot på befintliga externa handelsområden.

Stockholm

Målet med förslagsdelen har varit att ta fram koncept på hur handel och
boende skulle kunna integreras. Konceptförslaget har använts som underlag för en diskussion som förts kring ämnet. Detaljnivån ligger därför olika
beroende på vikten av detaljering som frågorna har.
För att göra denna utveckling genomförbar så har utgångspunkten varit att
låta marknadskrafterna styra, de vill säga att utgångspunkten är att utgå
från vad handeln har för krav och visioner om framtiden.

Fallstudieområde
Den kommun som kommer användas som fallstudie i mitt examensarbete
är Haninge kommun, som ligger strax söder om Stockholm. Norrbygärde
är den plats som kommer att användas för att tillämpa examensarbetets
teorier om integreringen mellan externhandel och bostäder på kvartersnivå
och på områdesnivå.
Området ligger ca 2 kilometer norr om avfarten till Haninge centrum
utmed Nynäshamnsvägen (väg 73). Det ca 50 ha stora området är idag äng.
Norrbygärde har tidigare planlagts för kontor med viss del handel. Under
den pågående lågkonjunkturen har efterfrågan på dessa funktioner minskat
drastiskt vilket har gjort att tankarna har vänts mot att området ska användas för externhandel och bostäder. Den beräknade befolkningsökningen för
kommunen är 15 % under de kommande tio åren.

Haninge centrum

karta telefonkatalog
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Tillvägagångssätt
Litteraturstudier och informationssökning på Internet
Platsstudera fem olika externa handelsområden i Stockholmsregionen
- var ligger bristerna och vilka är fördelarna
Inventering och utvärdering av planområdets förutsättningar
Diskussion om planförutsättningarna och de studier som
genomförts
Planstudier:
- skisser och ritningar på alternativa lösningar på hur bostäder
kan integreras
- framtagande av planförslag och koncept för integrering.
-slutsatser och utvärderingar av genomförda studier.

Ordlista
City handel = detaljhandel i stadskärnan
Detaljhandel = handel med dagligvaror och/eller sällanköpsvaror, inkluderar leasing/uthyrningsverksamhet mm.
Dagligvaruhandel = handel som fyller konsumenternas dagliga
behov av livsmedel inkl. drycker samt specialvaror som kemtekniska produkter, tidningar, tobak, blommor, sjukvårdartiklar mm.
Emission = utsläpp
Externhandel/Stormarknad = En etablering på minst 2500
kvadrat meter för dagligvaruhandel med eller utan kompletterande sällanköpsvaruhandel och service. Den ska dessutom
ha ett externt läge och minst 300 parkeringsplatser. Idén till
stormarknaden kommer ifrån USA. (från varuhandel)
Factory outlet(Mall) = handel med sällanköpsvaror, främst
märkeskonfektioner. Handelsområdena har ett stort upptagningsområde.
Funktionsområden = område som till stor del innehåller till
exempel bostäder eller industri
Sällanköpshandel = varor som inte är dagligvaruhandel. Särskilt vanligt i beklädnads, hemartiklar och fritidsvaror.
Servicebutik = butik med relativt liten butiksyta (högst 250m2)
och ett begränsat sortiment (2000 artiklar). De har långa öppettider och ofta förlagda i trafikorienterade lägen. Servicebutikerna etablerades till en början i de större städerna. I Stockholm kring tunnelbanorna och i centrumanläggningarna.
Supermarket = butik med självbetjäning, och har fullständigt
livsmedelssortiment och har en säljyta på minst 400m2.
Tillgänglighet = Nationalencyklopedin definierar begreppet
tillgänglighet som möjligheter att ta del av något eftersträvandevärt
Volymhandel= skrymmande varor som elektronik mm
Integrering= Samordning, förening till helhet. I detta arbete
används ordet för att beskriva strävan att samordna stadens
olika funktioner för att skapa en helhet.
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STADS- OCH HANDELSUTVECKLINGEN

Historisk tillbakablick
Handelns betydelse som stadsbildande faktor

Handeln har i alla tider varit stadens viktigaste funktion. En av
Sveriges första städer, Birka, kom till på 700- talet och ska ha
varit en av norra Europas viktigaste handelsplatser. Lika så har
Sigtuna varit ett starkt fäste för handel och religion. Efter att
Sigtuna ödelades av bränder övertog Stockholm på 1200-talet
den då redan blomstrande handeln. (Åström Kjell,1993)
Genom att förbjuda glesbygdshandeln, tvingades handlarna till
städerna och kungen kunde ta ut avgifter på det som såldes.
Genom att handeln bedrevs i städerna samlades även hantverkarna där för att kunna sälja sina alster. Både direkt och indirekt blev handeln den viktigaste stadsbildande faktorn. Stor
betydelse var även kommunikationsmöjligheterna och städernas placering. Ungefär en tredjedel av våra svenska städer bär
namn som tyder på att handeln har varit utgångspunkten för
deras existens. Exempel på detta är Jönköping, Enköping och
Linköping. Butiks- och affärsområden har även varit mötesplats och har därför haft stor betydelse för människors sociala
välbefinnande. (Tufevsson Ingmar, 1995)

Nya stadsbyggnadsideal

Stadsbyggnaden diskuterades flitigt i början av 1900-talet. Motståndet mot den täta kvartersstaden var stor och tog sitt uttryck
främst i 1920-talets Tyskland där slagorden var sol, ljus och
luft. I och med Stockholmsutställningen 1930 kom även denna
stadsbyggnadsidé till Sverige. Lamellhusen började dominera
och villaområdena blev allt fler. Lamellhusen togs emot med
entusiasm, vem som helst kunde med ett soldiagram placera ut
lamellhusen i landskapet. Det dröjde dock inte mer än till slutet
av 1940 talet förrän bristerna i att bygga på detta sätt uppdagades. Bristerna låg främst i att bostadsområdenas yttre miljöer
blev blåsiga, trista och ödsliga. (Åström Kjell,1993)

llustration från Stadsplanering i Sverige
Söderköping 1700-tal
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Stads- och handelsutvecklingen under
1900-talet

Sverige har historiskt sett legat långt framme vad gäller strukturomvandlingar för handeln. Under 1940-talet skedde handeln
i kvartersbutikerna, på stadens torg och i saluhallar. Var man än
bodde i staden var det gångavstånd till butikerna. Få hade tillgång till bil. Ofta hade kvartersbutikerna en springpojke som
levererade varorna hem.

Vällingby centrum

Illustration Janos Kleineisel

Årsta centrum blev ett pionjärverk som följdes av en lång rad
av centrumanläggningar. Där en av de mest kända är Vällingby
centrum. I och med bygget av Årsta centrum blev det nödvändigt att ge nya stadsdelar en egen serviceanläggning. (Åström
Kjell,1993)
På 1950-talet gick man allt mer ifrån den traditionella, blandade och samanhållna staden. Stadens funktioner blev åtskilda
från varandra och delades in i zoner. Stora förändringar skedde
inom handeln, allt större etableringar ersatte små butiker i städernas centrum och på landsbygden. Snabbköpen med inspiration kom från Amerika bredde allt mer ut sig. Slogan för dessa
snabbköp var ”tid är pengar, snabbköp sparar tid” (Nylén
Kjell,1997, Från kvartersbutik till köpcentrum, detaljhandel i
en småstad under 50 årsid. 13)

Handeln och dess byggnader i början av 1900-talet

Illustration Janos Kleineisel
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Utvecklingen under 1960-talet var snabb, både vad avser antalet stormarknader och deras omsättning. Utvecklingen av de
externa handelscentrumen påbörjades försiktigt i de perifera
lägena av staden. ”Supermarketen” kom till Sverige och skillnaden från snabbköpen var det svällande varusortimentet som
krävde större ytor i butikerna. Supermarketarna var ofta placerade mitt i centrum. Men undan för undan försköts handeln från
varuhusen i städerna till stora butiker i externa lägen.
Under 1970- talets början var stads- och handelsutbyggnaden
helt inriktat på nybyggnation av de stora förorterna och dagligvaruhallarna. Volym och stor säljyta var då handelns främsta
konkurrensmedel. Varuhusen gick ifrån att inte enbart sälja
livsmedel, utan även ”Non Food” som bestod av pappersvaror och underkläder. Varuhusen sökte sig oftast något utanför
stadskärnan, till äldre industriområden där billiga lokaler fanns.
De så kallade ”lådbutikerna” började expandera.

Under 1980-talet hade man en stor ekonomisk tillväxt vilket
ledde till en större efterfrågan på varor och tjänster. Stormarknaderna blev vanligare och under senare delen av 80-talet
expanderade den bilanpassade handeln med mycket stora
butiksytor utanför tätortbebyggelsen ofta samlokaliserade med
kontor.
1990 fram till 2000-talet etablerade sig handeln i externa lägen
med god tillgänglighet, för de med tillgång till bil. Byggnaderna är ofta av lådmodell utan arkitektoniskt värde. Många
försäljningsformer har omvandlats och/eller omlokaliserats till
planerade kommersiella centra i externa lägen. Och allt fler
butikskedjor har flyttat in i gallerier och stormarknader som
blivit köpcentrum. Tankarna dras historiskt sätt främst till de
gamla saluhallarna. (Nylén Kjell,1997)

Externhandelsområden under 1980-tal

Stockholm city, 1960-tal

Illustration Janos Kleineisel

Illustration Janos Kleineisel
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Förorter eller integrering

Grundtanken med förorterna var att skapa grannskapsenheter där staden och stadsdelen skulle delas upp i begränsade
bostadsområden, men som var tillräckligt stora för att underlaget för servicen skulle uppnås. Den stora skillnaden mellan det
som studeras i detta examensarbete är att planeringen styrdes
av marknadens krav, det vill säga vilka krav handeln ställer på
sin omgivning. Nackdelen med dagens förortsområden så som
Årsta, är att de har blivit omoderna och har ett för klent utbud,
orationella lokaler och för svag biltillgänglighet, vilket har
resulterat i förlorade marknadsandelar och handelsvolym under
de senaste 20 åren. (Strömqvist Ulf m.fl. september 2001)

Externhandel

Under 1980-90-talet skedde en drastisk ökning av den externa
dagligvaruhandeln och sällanköpen. (Forsberg Håkan, 1994)
Externa handelsetableringar lockar inte enbart människor från
den egna kommunen utan även från angränsande kommuner,
därför får en kommuns beslut stora konsekvenser för hela
regionen. Konsekvenserna består dels av ökade emissioner, ett
ökat transportarbete och minskad tillgänglighet. Fungerar inte
det regionala samarbetet kan kommunerna spela ut varandra
och tvingas etablera externa köpcentrum. Vinsten med att inte
etablera ett eget köpcentrum blir då mindre, miljön tar skada
och marknadsandelar förloras ändå. (Forsberg Håkan, 1994)
Stora förändringar har skett inom handeln under de senaste
åren. Ca 30 % av hushållen har ändrat sina inköpsvanor då
en ny externetablering har skett i deras städer. Forskning har
även visat att städer där externhandel har konkurrerat ut handeln i staden, har blivit ointressanta för andra etableringar.
Däremot har det blivit allt attraktivare att komplettera handeln
i de externa handelscentrumen. (Berntsson Viveca, 2002 )En
konsekvens av externhandelns etablerande är att handeln ofta
drar till sig annan handel. Större kedjor ses som attraktiva när
mindre företag vill etablera sig, och därför har externa handelslägen ofta omvandlats till externt köpcentrum med stora
och små affärer. Nya handelsetableringar har stor betydelse för
befintlig handel, och oftast när nya externhandelsetableringar
uppkommer så drabbas de redan etablerade stormarknaderna
först.
Från att det år 1951 fanns 30 000 dagligvarubutiker i Sverige,
fanns det på slutet av 1900-talet endast 6 500 dagligvarubutiker
kvar. Bilen har gjort denna stadsutveckling möjlig. De som har
påverkas negativt av denna utveckling är de hushåll som inte
har tillgång till bil, vilket är ca 25 % av alla hushåll i Sverige.
(Berntsson Viveca, 2002)
Under de senare åren kan man dock se att handeln söker sig allt
mer till kundnära områden, så som bostadsområden och gamla
verksamhetsområden. Ungefär 60- 70 % av all handel i externa
lägen sker under veckoslutet, handlarna vill därför jämna ut

försäljningen under veckans alla dagar och söker sig därför till
bostadsnära områden där kunderna får större tillgänglighet till
butikerna dagligen. (Tufevsson Ingmar, 1995) Den stora strukturomvandlingen som skett inom handeln har främst gynnat de
stora butikskedjorna. (EllinorBaurne, november 2000)

Stadsutveckling i USA, Edge Cities

I USA har så kallade utkantsstäder (Edge Cities) uppkommit
under senare delen av 1900-talet. Detta genom att företag har
samlokaliserats i utkanterna av de större städerna. Utkantsstäderna är ofta lokaliserade i korsningar mellan olika huvudvägar, och inrymmer främst kontorslokaler och lokaler för
handel. Det förekommer även områden med bostäder, men
detta i väldigt liten utsträckning. De främsta kännetecknen på
en utkantsstad är att de har en större dagbefolkning än nattbefolkning. Kontorsytorna i dessa städer uppgår till närmare 50
000 m2 vilket motsvarar ca 20 000 anställda. Förutom arbetsplatser ska städerna även innehålla ett stort utbud av både shopping och nöjen.
Planeringsmässigt har dessa städer stora ambitioner om att
skapa stadsmässiga miljöer, där tätheten är en grundläggande
tanke. Byggnadshöjden ska även vara betydligt lägre än den
man hittar i de större amerikanska städerna.
Tillgängligheten med bil prioriteras framför det kollektiva
resandet. Man menar att ”folk gillar inte att åka kollektivt”,
bilen är en helt annan statussymbol än vad den är i Sverige.
Motsvarigheter till några edge cities i Sverige finns inte i direkt
bemärkning, men Kista centrum är det centrum som täcker det
mesta av kriterierna för en utkantsstad. Antydningar finns dock
både i Skärholmen, Kungens kurva och området mellan UpplandsVäsby och Sollentuna kommun.
Enligt Stockholms regionplanekontor så är inte utkantsstäderna
i sig något att eftersträva i Sverige, men Kista centrum anses
som ett bra exempel på denna centrumbildning. Fördelen med
den svenska infrastrukturen är att kollektivtrafiken är bättre
utbyggt än vad den är i USA och bilen skulle därför inte få
samma ställning vid planeringen av utkantsstäderna som den
har i USA. (Hede Hans, april 1999)

Teknikens påverkan på stadsutvecklingen

Det ökade välståndet i Sverige efter andra världskriget medförde
en stor ökning av bilinnehavet. Den tekniska utvecklingen som
skett under 1900- talet har resulterat i ett förbättrat transportsystem. Men med bilens inträde förlorades överskådligheten
på den annars så sammanhållna bebyggelsestruktur som finns i
de svenska städerna. Med hjälp av trafiksepareringen försökte
man tillgodose de olika trafikanternas speciella krav och konflikterna dem i mellan. Inom tätbebyggda områden ville man
främst minska luftföroreningarna men även olycksrisken och
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bullerstörningarna och luftföroreningarna. På grund av detta
genomfördes separering av stadens funktioner. Det var främst
arbetsplatserna som flyttades ut ur städerna. Men efterhand
delades även andra funktioner upp så att tre separata beståndsdelar uppkom, bostadsområden, industriområden och serviceområden. Detta resulterade i längre avstånd, ökad trafik, ökad
ytkonsumtion och minskad tillgänglighet för många. Avståndet
till livsmedelshandeln ökade med 20 % under tiden 19801995 Till stor del beror detta även på den kraftiga ökningen av
externetablerade handelscentrum som skett under samma tid.
(Berntsson Viveca, 2002)
Andra faktorer som har påverkar avstånden till handeln är att
enpersonshushållen har ökat, vilket gör att städerna sprider ut
sig och handelsunderlaget minskar.

Stadens renässans

Genom att skapa miljöer som är stadslika, tillgängliga för
icke stadsbor, minskar behovet av att åka till centrum. Enligt
Söderlind i boken ”Stadens renässans” bör planeringen inrikta
sig på utformandet av och tillgängligheten till stadens ytterområden för att få en jämnare belastning på staden och dess
omland. En sådan utveckling stämmer överens med Stockholm
regionplanekontors vision som togs fram 1999 för att se hur
regionen skulle kunna bli flerkärning, med motivet att avlasta
det framtida trycket på Stockholms innestad. (Strömqvist Ulf
m.fl. september 2001)
”En tätare, mer kompakt urban struktur, med överlappande
lager av service och aktiviteter, kunde vara ett alternativt förlag
till utflyttningen till landet” (Nyström Louise, 1997, stadslandskapets sönderfall och läkning, sid 104)
Den flerkärniga stadsutvecklingen bygger på att små yttre
kärnor och regiondelscentrum skapas. De mindre kärnorna
skulle enligt mig kunna vara ett integrerat handels och bostadsområde. Medan ett regiondelscentrum skulle vara betydligt
större i storlek och ha ett större omland. De kärnor som regionplanekontoret talar om är av större mått, men tankarna kring
dessa skulle även kunna tillämpas på mindre områden.
En europeisk forskare, Susan Owen i Storbritannien, har en
liknade teori om hur en regional hållbar struktur skulle kunna
se ut. Hennes teori går ut på att många ganska små tätorter,
varav en del är samlade till en större tätort på ca 200 000 invånare. Tätorterna bör sinsemellan vara täta funktionsblandade
städer som har en linjär eller rektangulär form. Ett exempel
på denna stadsutbyggnad är Thames Gatwayprojekt som har
byggts upp kring den nya järnvägen mellan kanaltunneln och
London. Bebyggelsen ligger som i ett pärlband längs järnvägen. (Nyström Louise m.fl. 1997)

En liknade utveckling skulle kunna ske utmed de större motorvägarna i Sverige, där handeln skulle kunna vara den drivande
kraften. Företagen skulle kunna sänka sina kostnader för både
arbetskraft och lokaler genom att flytta närmre hushållen, till
mellanlandet, där trots allt flertalet av stadsborna bor.

Diskussion om stads- och
handelsutvecklingen
Att stadsutvecklingen har fortsatt mot ett funktionsuppdelat
samhälle kan konstateras. Trots stora ambitioner till motsatsen
så har utvecklingen separerat stadens funktioner. Av det som
skrivits tidigare om handelns påverkan på stadsstrukturen kan
utläsas att stadslandskapet är en produkt av den moderna planeringen och marknadskrafternas sätt att styra bebyggelseutvecklingen. Resultatet har blivit stora brister både i det sociala, det
funktionella, samt det estetiska.
Genom att handeln har gått mot allt större etableringar så har
den flyttat längre och längre ut från stadens centrum. Det negativa med detta är att bilanvändandet har ökat, och att tillgängligheten till närservicen har försämrats. Handelsområden som
har skapats under senare delen av 1900-talet har varit monotona
och utnyttjas endast under vissa tider på dygnet, vilket gör dem
öde och skrämmande att vistas i. De externa handelsområdena
är på något sätt extremare än industriområdena på grund av de
stora parkeringsfällt som står tomma under nattetid.
Stadsutvecklingen har inte följt de bestämmelser som ligger
till grund för planeringen i Sverige. Miljöbalkens grundläggande bestämmelse tar upp, att hela landet, det byggda och
det obyggda landskapet, skall användas på ett sådant sätt att
gemensamma resurser inte slösas bort.(Miljöbalke, 2003, 3kap
1 §) Stadsutvecklingen under 1900-talet har bidragit till resursslöseri och städerna har därför brett ut sig. Hade det inte varit
för bilens inträde på den svenska marknaden så hade utvecklingen troligen sett annorlunda ut. Närhetsprincipen skulle
troligen ha varit rådande då.
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INTEGRERING
”Visionen är den blandade och attraktiva staden där stadens
själ har varit utgångspunkten i planeringen; gång och cykelstaden med effektiv kollektivtrafik och där även biltrafiken
fungerar. Visionen är framförallt staden som är till för alla;
en stad fylld av mänskliga möten där människor vågar och vill
vistas på gator och torg alla tider på dygnet, en stad där barn
kan röra sig fritt på egen hand. Vad innebär det långsiktigt för
stadens liv och identitet om barn och även andra utesluts från
stadens liv? Inte kan väl det leda till en hållbar stadsutveckling?” (http://boverket.se, 12/3 2003)

Funktionsintegrering
Tankarna i dagens planering är att staden åter ska bli integrerad,
vilket skulle innebära en blandning mellan stadens olika funktioner och mellan olika boendeformer. Integreringen handlar i
stor utsträckning om närhet och om tillgänglighet. Läget för ny
verksamhet bör värderas med hänsyn till tillgängligheten det
vill säga möjligheten att nå arbetsplatsen med cykel, kollektivtrafik eller bil liksom behovet av varutransporter.” Från den
traditionella staden, vet vi att den tätt sammanvävda texturen
av byggnader och mångfalden av aktiviteter och funktioner inte
bara ger en mycket stimulerande och attraktiv boendemiljö,
utan också en mycket effektiv sådan.” I den gamla staden kan
man gå överallt, uträtta många ärenden vilket samtidigt är
omöjligt att göra till fots i förorterna” (Nyström Louise m.fl.
1997, stadslandskapets sönderfall och läkning, sid. 104)
Inom planeringen finns det olika integrationsgrader. På stadsdels- och områdesnivå förekommer alltid en viss integration
medan det på kvartersnivån kan finnas stora funktionsuppdelningar.
Att planera för god tillgänglighet för alla, kräver att samordning mellan de olika behoven som finns i samhället. Men också
att minska behovet av transporter genom att planera för täthet,
blandning av funktioner och en hög åtkomlighet med andra
transportslag än bil. Stadens struktur och ordning ha stor betydelse för hur tillgänglig olika delar av staden är. Att integrera
samhällets olika funktioner ökar närheten.

Fördelar och nackdelar med integrering

Det finns många fördelar med den integrerade staden men
också svårigheter. Ett av de stora problemen är trafiken, som är
den stora bullerkällan i samhället. I Sverige besväras var fjärde
person av buller. Detta påverkar personens hälsa och vardagsliv. Buller har blivit ett av våra stora miljöproblem i samhället.
Förutom bullret från trafiken så slamrar fläktar och kylaggregat
vilket kan störa nattvilan för många. Resultatet av att vistas i
en bullerförorenad miljö kan bli sömnproblem, irritation och
stress. Att planera för en hållbar stadsutveckling innebär att
dels planera för ett rikt och blandat stadsliv och dels planera
för platser med andra kvalitéer som rekreation och avkoppling.
Dessa miljöer innebär olika avvägningar för att å ena sidan inte
skapa trista och sterila miljöer och å andra sidan inte skapa
bullerstörda miljöer som påverkar människans hälsa negativt.
Genom att använda sig av riktvärdet 55 dBA utanför fasaden,
minskas möjligheten till att skapa blandade och livliga städer.
Därför har diskussionen om bostäder med en tyst sida kommit
upp. Detta har inneburit att man accepterar att bullernivån är
högre på en sida av fastigheten medan man får en bättre utemiljö på motsatt sida.
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Diskussion om boendeintegrering i
externa handelsområden
Möjligheten till att integrera flertalet av samhällets funktioner har ökat de
senaste åren till följd av de miljösatsningar som företag gjort, dels genom
miljöcertifiering. Det ökade riskmedvetandet hos företagen har dock
medfört att riskavstånden har ökat och att trafikbestämmelserna har blivit
hårdare. Lika så motverkas funktionsintegreringen av de bestämmelser
och rekommendationer som bland annat Boverket ger ut. I boken ”Bättre
plats för arbete” rekommenderas man ökade skyddsavstånd till störande
verksamhet i stället för att minska på de farliga utsläppen och minska på
bullret redan vid källan. Genom utökade skyddszoner glesas staden ytterligare ut. Om dessa restriktioner ska följas helt ut så skulle endast kontor,
bostäder, småbutiker och hantverk kunna integreras. Risken blir då att
staden åter blir funktionsuppdelad.
Stadens uppbyggnad påverkar hur olika miljöer upplevs. Genom zoneringen av olika områden har otrygga miljöer skapats. Genom att människor rör sig i hela området ökar den sociala tryggheten. Att separera olika
funktioner har inte fungerat när man pratar om säkra miljöer. Vissa områden som industri- och externa handelsområden är oftast övergivna under
stora delar av dygnet, vilket medför att den sociala kontrollen inte finns i
dessa områden. Att se andra och bli sedd är det bästa sättet att skapa säkra
miljöer. (Johansson, Birgitta 2002)
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av positiva och negativa
följder av integrering
Positiva följder
– tidsvinster, kortare arbetsresor, kortare inköpsresor
– resurshushållning
– bättre service
– trygghet
– socialt bättra miljöer, fler interaktionszoner skapas
– ökar den social tryggheten
– bättre underlag för kollektivtrafiken
– möjlighet till arbete, boende, fritid och service i området
– motverka segregation, genom att människor möts så kan rädslan för
olikheter minskas. (Haningens kommuns översiktsplan)
Negativa följder
– ökat buller från transporter och fläktar mm.
– ett ökat riskmedvetande hos företagen och kommunerna har medfört
längre riskavstånd och hårdare trafikbestämmelser
– minskad flexibilitet för företagen genom att tillgången på expansionsytor minskar
– trafiken medför avgaser
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TILLGÄNGLIGHET
Samhällets behov av
tillgänglighet
Begreppet tillgänglighet har olika innebörd beroende på situationen och den person som berörs. Nationalencyklopedin definierar begreppet tillgänglighet som ”möjligheter att ta del av
något eftersträvandevärt”. För att kunna beskriva tillgänglighet
behövs därför en definition av vad som är eftersträvandevärt,
alltså vilka målpunkterna är? Vad som bestämmer om en
målpunkt är attraktiv är ofta dess tillgänglighet. En målpunkt
kan vara både ett område eller en aktivitet på en bestämd
plats. Exempel på målpunkter kan vara: golfbana, ridskola,
bostadsområde, serviceområde eller ett naturområde. Närhet
och nåbarhet är också begrepp som kan beskriva tillgänglighet.
Genom att effektivisera transporterna förloras den fysiska närheten på grund av att ju lättare och snabbare ett transportmedel
är, desto längre tar du dig på samma tid. Tillgänglighetskraven
är idag inte bundna till vårt närområde utan kan ses som globala. Genom att företagen idag verkar över hela världen har
tillgänglighetskraven flyttat utanför nationens gränser. Kommunikationen med flygplatser, hamnar och tågstationer har
därför ökat i betydelse. I begreppet tillgänglighet måste därför
också bilen och de vägar som den transporterar sig på, finnas,
annars blir vissa delar av staden inte längre tillgängliga.

Begreppsdefiniering av tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet - att fritt kunna ta sig fram i staden utan
några fysiska hinder, vilket är viktigt för de handikappade i
samhället.
Psykisk tillgänglighet - att förstå och uppfatta och våga använda
stadens och dess möjligheter.
Social tillgänglighet - möjligheter till möten i den offentliga
miljön.
Organisatorisk tillgänglighet - att ha tillgång till användbar
information och service inför resan. Bredbandsutbyggnaden
kan vara en organisatorisk tillgänglighet, genom att fler får
tillgång till Internet.
Ekonomisk tillgänglighet - att ha råd att använda lämpliga färdmedel.
(Berntsson viveca, 2002, Stadsplanera..sid.172)

Transportsystemens krav på tillgängligheten

Med ett trafiksystems tillgänglighet menas dess förmåga att
tillfredsställa resbehovet vad avser tid och rumsaspekter. Tillgängligheten beror dels av egenskapen hos trafiksystemet och
dels på resenärens förflyttningsmöjligheter och det geografiska
läget på en målpunkt. Nedan följer en förteckning över vad
som gör att de olika transportslagen effektiva ur tillgänglighetsaspekten. (Holmberg Bengt m.fl. 1996)
Bil
– Bra vägar, gärna separerade från gång- och cykelnät
– Bra förbindelse som minskar onödig körning
– Lokalisera målpunkter längs huvudnätets vägar, samt koncentrera målpunkterna för att minimera bilberoendet.
– Stort utbud av parkeringsplatser vid start och målpunkter.
Kollektivtrafiken
– Bebyggelsen och arbetsplatserna är koncentrerad längs hela
vägen mellan två huvudpunkter
– Korta väntetider, genom turtäthet
– Kort restid
– Välplanerade knutpunkter vilka underlättar byten
– Närhet till hållplats (vägverket rekommendera, längsta
avstånd ca 400 meter)
– Service så som trafikinformation
(Trafiken i samhället)
Gång och cykeltrafik
– Bra vägar med bra beläggning
– Bra förbindelser, gena vägar
– God orienterbarhet
– Säkerhet i form av möten med andra trafikanter
– Trygghet, belysning mm
– Tillgång till cykelparkering vid start och målpunkt
– Attraktiva gång och cykelvägar
Övrig trafik
Övrig trafik som bör ha god tillgänglighet är: rekreationsområden, ridvägar och motionsspår. För att främja en god tillgänglighet till dessa trafikslag så måste de integreras redan i
planskedet.
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Människans krav på tillgänglighet

Att människor väljer att göra sina inköp på stormarknader, ofta
lokaliserade utanför staden, minskar underlaget för närbutiker
och handel i stadskärnan. Den sociala välfärden tar skada om
den bostadsnära servicen försvinner, vilket beror på att planerade och spontana möten med andra människor minskar.
Genom att besöken i de externa handelscentrumen har ökat, så
ökar även kraven på den fysiska miljön i dessa områden. Men
dessa miljöer är inte alltid planerade för längre vistelser. Väldigt få människor bor i eller i anknytning till handelsområdena.
Handelsområdena är ofta öde under stora delar av dygnet.
Resultatet av detta blir att områdena blir otrygga och inbrottsrisken ökar. Dess placering missgynnar även de utan bil.
Människor upplever oftast att det är lättare att handla i ett köpcentrum än att handla i staden. Det beror på att butikerna ligger
samlade på ett och samma ställe, vilket gör att tidsåtgången
minskar. Generellt har externhandeln lägre priser och längre
öppettider vilket gynnar konsumenterna och ökar dess tillgänglighet. Det som många tycker är viktigt i ett köpcentra är att
butiksmixen är bra, att olika affärer kompletterar varandra. Om
den kommunala servicen finns i centrumet förbättras tillgängligheten ytterligare. Caféer och restauranger är en viktig del i
köpcentrumen, för att den sociala delen av människans vardag
ska tillgodoses. (Becker Karin m.fl. 2001)
Oftast är det inte kommunen i sig som tar initiativet till en
etablering av ett externt köpcentrum, utan oftast byggbolag,
investerare eller handelskoncerner som bestämmer var och hur
det ska etableras. Kommunen har ofta ingen handlingsberedskap inför diskussionen om lokalisering och etableringen. Den
planeringsproblematik som kommunerna får brottas med yttrar
sig främst i två frågeställningar: Centrum kontra ytterområden
och traditionellt centrum kontra planerade kommersiella centrum. När man pratar om centrum kontra ytterområden så är
det främst frågan om vilka olika delar som ska satsas på, samt
frågan om vad som bör finnas i centrum och vad som bör finnas
i externa lägen. I stora städer finns det ofta flera centrum. Huruvida man ska planera för traditionella centrum eller planerade
externcentra är den vanligaste frågeställningen som dykt upp
under de senaste årtiondena. (Tufvesson Ingmar, 1995)

Diskussion om tillgänglighet i
externa handelsområden
Att handelns funktion har förändrats de senaste åren kan tydas
av att det blir allt vanligare att människor går till butikerna för
att hämta paket. I framtiden är det tänkt att även bankens tjänster kommer ske i butikerna så som att betala räkningar. Stadens
traditionella funktioner har flyttat in under samma tak, till butikerna. Stadens struktur och ordning har därför stor betydelse
för hur tillgänglig olika delar av staden är och genom att integrera bostäder med verksamheter och handel ökas närheten.
(Baurne Ellinor, november 2000)
Genom att den nutida staden består av öar med olika funktioner
så måste vi människor transportera oss mellan dessa. På grund
av att avstånden har ökat drastiskt mellan dessa öar så blir de
allt svårare för de som inte har tillgång till bil. Kollektivtrafiken har svårt att få lönsamhet ju glesare strukturen är. En hög
täthet i stadens ytterområden skulle på sikt öka underlaget för
kollektivt resande och minska det totala transportarbetet och
tillgängligheten skulle öka för flertalet i samhället.
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FYSISK UTFORMNING
Externhandeln och de
estetiskavärdena
Kritiken som många externa handelsområden har fått genom
åren är att områdena saknar utsida, att de är fyrkantiga lådor
som har uppförts utan arkitektonisk tanke och att proportionerna på butikslokalerna inte är anpassade till sin omgivning.
Lokalerna är stora i plan och små på höjden vilket försvårar
den arkitektoniska utformningen av byggnaderna. Tanken med
att inte lägga ner möda på det yttre utseendet har varit att det
inte har varit det väsentliga, utan innehållet har fått styra utsidan. Det beror även på att handlarna anser att fönsterrutor på
butikerna ökar inbrottsrisken. Därför har köpcentrumen fått
en rationell och intetsägande utformning. (Ganterz Hillevi)
Genom att butikerna ofta drar ner på kostnaderna för lokalerna
och den personliga servicen så håller butikerna i genomsnitt
ca 10-20 % lägre priser än traditionella butiker. (Tufvesson
Ingmar, 1995 )
I och med att byggnaderna inte har något arkitektoniskt värde
har fastighetsägaren ingen vilja att utsmycka och renovera
byggnaden. Och om efterfrågan på dessa lokaler sjunker så
minskar intäkterna för fastighetsägaren vilket resulteras i ett
minskat intresse för dess skötsel. (Tufvesson Ingmar, 1995 )

foto: Daniel Martinsson, Kungens Kurva 2002

foto: Daniel Martinsson, Kungens Kurva 2002
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Diskussion kring Fysisk
utformning i externa handelsområden

foto: Skanska fastigheter

Vad är estetiskt tilltalande? Svaret på denna fråga har växlat
genom tiderna, och mellan generationer, olika kulturer och individer. Därför kan man inte omedelbart säga vad som är vackert
och vad som är fult. Men enligt ”Plan och bygglagen” gäller
att alla som bygger skall bry sig om hur det byggda kommer
att tala till oss, det vill säga hur byggnaden eller anläggningen
passar in i sin omgivning och inte bara hur praktisk eller billig
den är. Det som byggs ska tillföra sin omgivning något positivt
och inte förändra den till det sämre. Om de externa handelsområdena och industriområdena som förts upp i städernas utkanter har tillfört sin omgivning något positivt kan diskuteras.
Visst har handeln i externa lägen många fördelar som tidigare
nämnts, till exempel genom billigare priser till kunden. Men
i hållbar stadsutvecklingssynpunkt är det inte många externa
handelscentrum som har tillfört något positivt till stadsbilden.
Många gånger är fasaderna och den fysiska utformningen totalt
i motsats till vad som har byggts i städerna. Jämförs fasaderna
i staden och de externa handelsområdena, så saknas den mångfald och detaljrikedom som finns i städerna.
Externa handelsbyggnader är ofta solitärbyggnader som är
anpassade till butikens koncept med skyltar och annat. Fasaden
har i flesta fall få fönster och ingångar för att minska inbrottsrisken.

Mångfald

foto: Daniel Martinsson, Hornsgatan 2003

Låg mångfald

foto: Daniel Martinsson, Barkarby 2002
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Parkering

De externa handelsområdena är främst anpassade för dem med
bil. Det stora antalet besökare från denna grupp kräver stora
parkeringsytor. Parkeringsytorna är som regel samlade på en
och samma plats, vilket gör dem påtagliga i landskapet. Exempelvis så behöver 50 000 m2 butiksyta ca 2000 parkeringsplatser, vilket tar stora delar av tomten i besittning. Ytbehoven för
parkering antas kvarstå och kommer troligen att öka. (Strömqvist Ulf m.fl. september 2001) Parkeringsmöjligheterna är
dock en av anledningarna varför handeln väljer att förlägga
sig i de externa lägena. De äldre städernas torg kan jämföras
ytmässigt med dagens parkeringar i handelsområdena.

Alternativa parkeringslösningar

Genom att fundera på alternativa lösningar för parkeringen i
dessa lägen skulle det kunna byggas mer än dubbelt så mycket
på samma plats. Det traditionella är att bygga parkeringshus,
vilka ofta är dyra och de upplevs oftast som otrygga. Men för
att öka parkerings ytorna i handelsområdet utan att utöka markparkeringarna skulle flerplanslösningar vara eftersträvansvärt.
Parkeringsgarage eller parkering på tak skulle vara ett alternativ, vilket dock skulle bli betydligt dyrare. En annan lösning
är att under besöksintensiva tider acceptera att människor får
gå lite längre och då använda de inpedementområden som blir
över när avfarterna från motorvägen byggs.
För de boende skulle så kallade automatiska parkeringsgarage
kunna tillämpas, fördelen med dessa är att de upptar endast
en tredjedel av den ytan som ett traditionellt parkeringsgarage. Genom att människorna inte åker in i garaget ökas även
trygghetskänslan. Denna garagetyp kan byggas såväl ovan
som under jord och kan kläs in i en för platsen passande fasad.
Givetvis kommer dessa lösningar bli dyrare att anlägga, men
vinsten rent stadsbyggnadsmässigt skulle vara stor. Det första
pilotprojektet i Sverige med helautomatiska parkeringsgarage
har uppförts under 2002, i Stockholm

Pragues gamla torg

foto: Kamil Wartha

Automatiskt parkeringsgarage

21

Lastzoner

En stor del av mitt arbete ligger i att hitta lösningar på hur
handelsområden skulle kunna göras fysiskt attraktivare. Lastzonerna till handeln och diverse företag måste även de vara
attraktivt utformade för att människor ska vilja bo i dessa
områden. Barkarby Outletområde är även här ett bra exempel
på hur man kulle kunna lösa lastzons frågan. Under samtalet
med Lars Nilsson vid Coop Sverige så berättade han att handeln ofta får bygga in sina lastzoner på grund av skadegörelse.
Denna utveckling skulle kunna utnyttjas i ett integrerat område
genom att lastningen förläggs i byggnaden, antingen med port
eller genomgående lastzon. Alternativet som används idag är
att lastzonerna stängslas in. Nackdelen är då att miljön runt
omkring oftast blir lidande av att området ser skräpigt ut.
Instängslade lastzoner kommer i vissa fall troligen vara nödvändiga, då främst till de butiker, som har störst antal leveranser per dag. Viktigt i dessa fall är att den estetiska utformningen
säkerställs.
En överblick på återskaffningsvärdet för alla byggnader och
anläggningar, som finns i Sverige, visar att det uppgår till ca
6000 miljarder kronor. Dessa är byggda på över 650 miljoner
kvadratkilometer. Detta säger sig själv att med denna stora
volym så blir den estetiska utformningen och designen högst
betydelsefull. (Kulturdepartementet, 2001) Därför blir även de
externa handelsområdena viktiga att berika med bättre hållbara
byggnader och bättre fysisk utformning. För att få en hållbar
värld behövs en långsiktig resurshushållning. Sveriges kommuner har därför fått i uppdrag i sitt Agenda 21 arbete, att
arbeta med att utforma föremål och byggnader som har lång
livslängd och därmed minska resursslöseriet.

Vad säger lagen

Granskas någon av de lagar som behandlar den fysisk planeringen, till exempel ”Plan och bygglagen” så tar den upp att
”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på plats. Byggnader skall ha en yttre
form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaden som sådan och som ger en god helhetsverkan.” (PBL 1kap
1 §, http://www.notisum.se)

foto:Daniel Martinsson, Kungens Kurva 2002
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PLATSOBSERVATIONER
Platsobservationer från
externhandelsområden i
Stockholmsområdet
Här följer en sammanfattning av de observationer som jag har
gjort i fem externa handelsområden i Stockholmsområdet, gjorda
i januari 2003. Delar av resultatet i studien ska ligga till grund
för utformningen av det slutgiltiga planförslaget. De externa
handelsplatser som har studerats är: Kungens kurva, Barkarby
(IKEA), Barkarby Outlet, Sickla och Länna, alla lokaliserade
i Stockholmsregionen. Handelsområdena är sinsemellan olika
både i storlek och i sin butiksmix. Gemensamt för dem är att
de ligger i externa lägen några kilometer från större samhällen.
Målet med platsstudierna är att studera vilka för- och nackdelar
som finns i handelsområdena, med inriktning på den fysiska
utformningen. Analysen av de fem handelsområdena kan
delas in i tre delar, tillgänglighet, integrering och den fysiska
utformningen. Tillgänglighets aspekter för att se hur väl
området är åtkomligt för flertalet i samhället. Integrering för
att se vilka funktioner som har samlats inom området. För att
studera logistik och den estetiska utformningen finns med ett
avsnitt som berör de fysiska aspekterna, som fasader.

besökare utan bil får gå oerhört långa sträckor. För handikappade minskas därför tillgängligheten. Sickla handelsområde
trafikeras både av tåg och av buss. Avståndet till hållplatserna
är ca 400 meter, som kan anses som långt när en kund besökt
handeln och ska bära hem kassarna. Det enda handelsområdet
som har kollektivtrafik som stannar utanför butikerna är Kungens kurva. Det måste ändå nämnas att inom detta handelsområde är avstånden långa, vilket gör att avståndsmässigt jämfört
med de andra handelsområdena så är avståndet till kollektivtrafik långt till flertalet butiker.

Tillgänglighet

Gång och cykelvägar
Genom att områdena ofta är lokaliserade utanför samhällena
och i trafikorienterade lägen, så är det viktigt att det finns gång
och cykelvägar som är dragna på ett säkert och gent sätt. I alla
externa handelsområden som besökts, så har det funnits möjlighet att transportera sig till fots eller med cykel till handelsområdet. Ett av de gemensamma problem som handelsområdena
har, är att de har stora brister i planeringen för denna trafikantgrupp. Bristerna ligger dels i genheten och i trafiksäkerheten
och dels i gatuunderhållet. I Barkarby fanns tydliga bevis på
detta. Årstiden då platsen besöktes var under vintern, och snö
hade fallit. Parkeringsplatserna var väl skottade, medan gång
och cykelvägarna var bristfälligt underhållna. Det enda området som hade ett väl planerat och skött gång- och cykelvägnät,
var Sickla handelsområde.

Som nämnts i det föregående stycket har de olika handelsområdena gemensamt att de ligger i perifera lägen. För att handeln
i dessa lägen ska vara tillgänglig för alla i samhället, krävs att
tillgängligheten till och i dessa områden ska vara god. För att ett
externt handelsområde ska kunna tillfredsställa god tillgänglighet för alla, måste alla färdmedelsalternativ vara representerade
i området. Så som god tillgänglighet med bil, kollektivtrafik,
gång och cykel och en fungerande struktur för handikappade.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är bristfällig inom alla fem handelsområdena. Länna handelsområde har exempelvis en busslinje som
trafikerar området, hållplatsen ligger emellertid en bra bit ifrån
butikerna. Barkarby handelsområde trafikeras av flera bussar,
men inom området finns det få hållplatser, vilket medför att

Kommentar till tillgängligheten för kollektivtrafiken
Det som var slående var att trots att kollektivtrafiken fanns till
alla handelsområdena, upplevde jag många av dem som bristfälliga. Detta beror som beskrivs ovan på att hållplatserna var
dåligt lokaliserade. Avstånden till och emellan butikerna var
långt. För handikappade skulle dessa avstånd vara alldeles för
långa.
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Något annat som var tydligt var de långa avstånden mellan
butiksentréerna. De handelsområden som hade lyckats skapa
närhet mellan butikerna var Sickla, Barkarby Outlet och Länna.
Kungens kurva och övriga delar av Barkarby handelsområde
karaktäriserades av stora avstånd mellan butikerna. Skillnaden
kan främst bero på storlek, men kan även bero på placeringen
av parkeringsplatserna. I Sickla och Länna är stora delar av
parkeringen mellan butiksbyggnaderna, vilket skapar närhet.
Barkarby Outlet skiljer sig ganska markant från de andra
nämnda handelsområdena. Dels genom att områdets koncept
efterliknar mer den traditionella staden, med små byggnader
och korta avstånd sinsemellan butikerna. Parkeringen ligger
placerad utanför själva handelsområdet, avståndet till parkeringen blir därför långt men mellan butikerna kort.
De besökare som transporterar sig med bil kan med all säkerhet hitta dit med hjälp av skyltar, för de gående och cyklande
besökarna finns det stora brister i sådan information.
Tillgängligheten för handikappade i de olika områdena kan
sägas vara bra, med undantag från att gångavståndet var långt
till kollektivtrafiken. Anledningen till frånvaron av trappor och
backar, handlar troligtvis om att man ska kunna köra sin kundvagn överallt.
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Integrering

I dagens samhällsdebatt diskuteras ofta integrering som ett
sätt att skapa levande och trygga miljöer. Därför är det intressant att se hur väl de externa handelsområdena har tillgodosett
dessa planeringsprinciper. Integreringen kan till exempel gälla
mellan handel och bostäder, rekreation, kontor, industri, restaurang eller annan verksamhet.

studerade handelsområdena är integreringen inte lika tydlig
utan enstaka kontor och mindre verksamheter är spridda över
områdena. Avståndet till bostäder är däremot långt. Caféer och
restauranger finns i stort sett alla handelsområden, främst är
det snabbmatskedjor och mindre caféer. Få av dem har några
sittplatser utomhus.

Det handelsområde som har den största integreringen är Sickla,
inom området ligger både kontor, handel, träningslokaler,
mindre verksamheter, bibliotek, konsthall och restauranger.
Bostäderna ligger strax intill handelsområdet, då i både villor
och flerbostadshus, som byggdes för arbetarna till den tidigare
verksamheten. I Kungens kurva finns Heron City som är ett
nöjesvaruhus, finns både biograf, bowling, restaurang och
träningslokaler samlade under ett och samma tak. I de övriga

Händelser och områden där barn kan vistas i finns på några
platser. Ikea och McDonalds i Barkarby har satsat på att uppföra lekplatser både utanför och inne i deras butiker. I övrigt
finns väldigt få områden där barn har någon plats i handelsområdena. Heron City i Kungens Kurva som ovan beskrivits
måste nämnas där hela familjen kan aktivera sig.

Funktionsintegrering, träningslokal/handel,
foto:Daniel Martinsson
Sickla handelsområde 2003

Restaurang, Barkarby 2002

foto:Daniel Martinsson
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Fysisk utformning

Dagens externa handelsområden karaktäriseras ofta av butikslokaler som har byggts utan tanke på estetiska värden. Genom
att intresset för arkitektur och formgivning har ökats hos allmänheten under de senare åren, så ökar även betydelsen för
hur samhällets miljöer ser ut. Därför har olika fysiska faktorer
studerats inom handelsområdena, så som estetik, och logistik.
Estetiska värden
De ovan nämnda intrycken som människor får av externhandel
kan styrkas i de observationer som gjort i de studerade handelsområdena. Men det finns även exempel på god arkitektur och
kvalité, Barkarby Outlet, Sickla och Länna handelsområde är
goda exempel på detta. Som tidigare nämnts så har förutsättningarna varit olika vid etableringen av de olika handelsområdena. Barkarby Outlet har till exempel endast mindre butiker i
små lokaler medan Sickla har det motsatta, stora butikskedjor
med stora lokaler. Ändå har dessa två områdena många kvalitéer som bör belysas. Sickla med handel i de äldre industrilokalerna av tegel och Barkarby med de äldre flyghangarerna som
är integrerade med ny bebyggelse utformade med fasader i trä,
puts mm och skyltfönster för annonsering av butikens varor.
Dessa kvalitéer gör att miljön har anpassats till den mänskliga
skalan.
Motsatsen till dessa områden kan nämnas Kungens kurva,
Barkarby Handelsområde, och delvis Länna. Dessa handelsområden har butikslokaler som är ganska anonyma och
intetsägande. Få eller inga fönster och dörrar finns i fasaderna,
förutom entrépartierna, vilket gör att upplevelsen av handelsområdena blir opersonligt. Jämför man fasaderna i ett externt
handelsområde med ett som ligger centralt i en stad, så är dessa
fasader mer uppdelade och har därför fler olika uttryck, dvs. det
händer något i fasaden hela tiden. Granskas de studerade handelsområdena så är det endast Barkarby Outlet som har denna
kvalité, vilket bero på att tanken bakom handelsområdet var
just att efterlikna den traditionella staden. Länna har som fördel
att arkitekturen är mer sammanhållen än Kungens kurva, där
är alla byggnader utformade efter hyresgästens butikskoncept.
Detta får till följd att helheten blir brokig.

Kungens Kurva 2002

foto:Daniel Martinsson

Barkarby 2002

foto:Daniel Martinsson

Sickla handelsområde 2002

foto:Daniel Martinsson
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Den yttre miljön
Den fysiska utformningen av belysning, bänkar och soptunnor varierar även den. Vissa områden har en sammanhållen
utformning av tillbehör för den yttre miljön, medan andra inte.
Användandet av grönska har varit olika områdena sinsemellan.
Grönskan består främst av träd- och buskar som är planterade
för att markera parkeringsytor eller markera vägar och gator.
Inga områden har använt sig av den befintliga grönskan för att
göra områdena vackrare eller anpassats till människans behov.
Lastzon Kungens Kurva 2002

Lastzon Barkarby 2002

Gågata, Barkarby 2002

foto:Daniel Martinsson

foto:Daniel Martinsson

foto:Daniel Martinsson

Det vanliga i handelsområdena är att persontrafiken skiljs åt
från varutransporterna, med egna infarter för lastbilar. Detta
har dock inte skett på alla ställen. I Barkarby Outletområde
sker flertalet varutransporter integrerade med annan trafik.
Denna lösning kan tyckas vara konstig, med resultatet har
visats positiv. Utformningen av lastzonerna har blivit attraktiva
och i och med det så har byggnaderna ingen baksida. Här har
lagts ner stor möda på att inte skapa baksidor, lastzonkajens
fasader har här varit lika viktiga som butikssidan. Detta lyfter
hela områdets estetiska värde.
Gatumiljön i handelsområdena varierar mycket. Jämförs
Barkarby Outletområde med Kungens kurva är skillnaden stor.
Inom Outletområdet har varje byggnad ett eget arkitektoniskt
uttryck, men smälter väl ihop med helheten och liknar mer en
stad än ett externt handelscentrum. Byggnaderna är placerade
så att en gågata har skapats. Här är det bara de gående som
får vistas. Bredden på gatan varierar från 8-25 meter och
hålls samman av belysningsstolpar, soptunnor, reklamskyltar
(stående utanför butikerna) och bänkar i samma arkitektoniska
utformning.
Avståndet mellan butiksområdet och parkeringen ligger mellan
0-120 meter beroende på var man parkerar. Belysning på
parkeringsplatsen har en behaglig och mänsklig skala. Kungens
kurva har ett helt annat uttryck, för det första finns ingen
gågata i direkt mening. Utformningen är av mer traditionell
externhandelsområde. Besökarna med bil, parkerar bilen
direkt utanför butiken i ett parkeringslandskap. Vill besökaren
sedan besöka de andra butikerna får de antingen flytta bilen
eller gå den långa biten på de anlagda gång och cykelvägarna.
Avståndet mellan butikerna ligger mellan ca 0-800 meter.
I Sickla handelsområde har avståndsproblemet lösts på ett
annat sätt genom att dela upp parkeringen i olika delar, vilket
gör att de inte blir lika påtagliga. Att använda sig av grönska,
vatten och andra element, för att visuellt dela upp parkeringen
kan vara en annan lösning.
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Infarterna till handelsområdena belastar oftast ett fåtal vägar
i stället för att göra som i städerna där man fördelar trafiken
på många gator. Detta gör att belastningen blir extra stor vid
vissa punkter vilket försvårar integreringen av bostäder i dessa
punkter. Vägarna har oftast en skala som inte är anpassad för
gång- och cykeltrafikanter.
Som tidigare tagits upp så säger plan och bygglagen att:
”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på plats. Byggnader skall ha en yttre
form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaden som sådan och som ger en god helhetsverkan.” (PBL 12/3
2003, 1kap 1 §, http://notisum.se)
Dessa lagtexter kan inte ha tagits hänsyn till när exempelvis
Kungens Kurva byggdes. Här finns varken estetiskt tilltalande
byggnader eller anpassning till landskapet och framförallt så
har inte byggnadernas placering tagit hänsyn till helheten.
Man kan konstatera att den stora skalan som finns i handelsområdena inte anpassats till människans skala, då det inte finns
någon rumskänsla i den yttre miljön.
Det finns dock bra exempel på att handelsområdena lever upp
till dessa lagar. Barkarby Outlet och Sickla handelsområde i
Stockholm, som har beskrivits i tidigare avsnitt. Båda dessa
områden har kvalitéer som kan ses som långsiktigt hållbara.
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Haninge kommun och
Norrbygärde
Stockholmsregionen har haft kraftig befolkningsökning med ca 1
% varje år de senaste femton åren, vilket har lett till bostadsbrist.
Haninge kommun som ligger strax söder om Stockholm, och har haft
en liknande befolkningsutveckling som regionen i stort. Invånarantalet
i Haninge kommun var år 2002 var 70 872. I nuläget råder stor brist
på bostäder i kommunen då det inte finns några lediga lägenheter.
Den beräknade befolkningsökningen för kommunen är 15 % under de
kommande tio åren. Kommunen har även ett ökat tryck på nya handelsetableringar i externa lägen. Den största arbetsgivaren i Haninge
kommun är Coca Cola, glödlampor och Green cargo. I de östra delarna
av Haninge ligger stora områden som är naturreservat och används
som rekreationsområde. År 1934 invigdes kommunalkontoret i
Handen och kommundelen fick därmed också status av centralort i
gamla Österhaninge kommun.” (http://www.handinge.se)

Stockholm

Handeln i Haninge kommun

Handeln i Haninge kommun sker främst i Haninge Centrum (Handen
centrum), här finns ett brett utbud av butiker och service. Den övriga
handeln sker i externetableringar utspridda i kommunen. De stora etableringarna är dock lokaliserade kring riksväg 73 som är motorvägen
mot Nynäshamn. Mittemot det planområde som tillämpa studien på
Norrbygärde, ligger ett antal handelsetableringar, bland annat bestående av möbelhandel, pizzeria, poolförsäljning, mattbutik och Shuregard förråd. Intill dem ligger Vega matplats och café. Ca 600-700
meter söder om Norrbygärde ligger stormarknaderna Coop Forum,
ICA Maxi. I den angränsande kommunen Huddinge ligger handelsområdet Länna, som har vuxit i omfattning de senaste åren. Här finns
främst sällanköpsvaror.
Haninge centrum

Karta telefonkatalog
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Beskrivning av planområdet
Planområdets avgränsing

Fallstudieområdet är Norrbygärde som ligger strax norr om
avfarten till Haninge centrum utmed Nynäshamnsvägen. (Riksväg 73) Avståndet till Handens centrum är ca två kilometer.
Det ca 50 ha stora området är idag äng och avgränsas i öster
av Söderbyleden och den befintliga fritidsbebyggelsen, och i
väster av Nynäsvägen. (Riksväg 73) I norr avgränsas området
av Dreviken och ett höjdparti i nordväst, där även gamla Täckåker gård ligger. Kring gården ligger betesmark bestående av
gräsytor med tydliga skogsbryn runt omkring. I söder gränsar
området till Torfastleden och en bergsplatå som utgör en del av
ägorna till Söderby huvudgård.

Vatten
Befintlig bebyggelse

Motorväg

Områdets karaktär

Idag har Norrbygärde karaktären av landsbygd och kan identifieras genom öppenhet, dels för att gärdet är öppet men även
för att motorvägen har öppnat upp en skåra i naturen. Vilket
upplevs som en barriär och ett störande moment i landskapet genom dess stora trafikmängd och bullerpåverkan. Den
kringliggande bebyggelsen är både lantlig och fritidsbetonad.
Området har flera vackra siktlinjer och kvalitéer exempelvis
den vackra vyn mot Drevviken och utsikten från höjderna i
norr och i söder. Det som stör den lantliga karaktären är dock
bullret som alstras från motorvägen. Ingen speciell arkitektur
kan påvisas i den angränsande bebyggelsen.
Väster om Nynäshamnsvägen ligger villa och parhusområden.
Få flerbostadshus finns inom området. I sydväst ligger ett flerbostadsområde. I nordöst så ligger ett område med fritidsbebyggelse och lika så i norr. Här ligger även små gårdar med
djurhållning, med både hästar och får.

Natur

Handel

Befintlig infrastruktur

Kultur

Flygfoto: Skanska fastigheter

Landskapsbild och markförhållanden

Inom planområdet finns inga markanta landmärken, förutom de
höga kullar som ligger i nordväst och sydväst. Drevviken ligger
några hundra meter norr om gärdet med sin vattenspegel. Inom
planområdet finns ett flertal öppna diken som tidvis vattenfylls
och rinner genom området, detta tyder på att grundvattennivån
ligger väldigt högt. De geotekniska förhållandena inom planområdet består främst av ett lager matjord och därunder lera,
vilket kan försvåra byggnationen. Berg i dager förekommer i
områdets norra del. Radonhalten ligger inom normala värden
vilket inte skulle försvåra en eventuell byggnation. Vegetationen på gärdet är främst lågväxande buskar men inslag av
enstaka träd. Kring gärdet ligger skogen tät med blandskog
bestående av gran, tall, björk och asp.
(Detaljplan, Norrby 1)

Norrbygärde 2002

foto:Tema arkitekter
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Dagens trafiksituation

Till planområdet går det att åka buss, bil, gå eller cykla. Det
finns tre stycken busslinjer, varav en trafikerar den östra sidan
om motorvägen längs Trofastleden och Norrbyvägen. De andra
två ligger väster om Nynäshamnsvägen på Gamla Nynäsvägen.
Om den planerade pendeltågstationen nordväst om planområdet i Vega, kommer till stånd, skulle området få en ännu bättre
kollektivtrafikstillgänglighet. (karta)
Haninge och Nynäshamns kommuns trafikförsörjning sker till
stor del via Nynäsvägen (riksväg 73) Vägbiten som passerar
Norrbygärde har motorvägstandard och har en hastighet på
110 km/h och består av tre filer i vardera riktningen. Antalet
fordon per dygn är 36 400. Planområdet ligger mitt emellan två
stora trafikplatser, i norr Länna och i söder Handens trafikplats.
Avståndet mellan dem är ca 3 km. (J&W samhällsbyggnad,
2001 Trafikförsörjningsutredning)
Med bil når man Norrbygärde norrifrån via någon av de två
trafikplatserna, vidare via Gamla Nynäsvägen och över väg 73
på Trofastleden. Standarden på dessa tillfarter är låg.
Trafikförsörjningen till det nya handelsområdet bör ej påverka
de äldre vägarna nämnbart
Därför är behovet av en ny trafikplats nödvändig, dels för att
serva Norrbygärde men även för det planerade bostadsområdet
i väster, Vega.

Motorväg, Nynäsvägen/befintlig handel 2002

foto:Tema arkitekter

Längs Gamla Nynäsvägen finns en separat gång- och cykelväg
hela vägen från Trofastleden till bostadsområdena söder om
Länna trafikplats. Däremot ansluter denna gång och cykelväg
inte Norrbygärde i söder utan endast i norr med tunneln vid
Gamla Nynäsvägen. Från de andra väderstrecken, sker gång
och cykeltrafik tillsammans med annan trafik.

Extern påverkan på området

Bullerpåverkan inom området kommer främst från riksväg 73
Nynäsvägen. Exploateringen av området kommer att innebära
en ökning av avgaserna, genom den ökade mängden biltrafik.
Beräkningarna som gjorts visar att området klarar de riktvärden
som finns för avgaser. (MKB för befintlig detaljplan, utställningshandling 1992-04-22)

Dagens trafiksituation

Flygfoto: Skanska fastigheter
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Utgångspunkter för dimensionering
av handelsområdet
För att göra studien intressant och jämförbar, så utgår jag från samma förutsättningar som ett pågående projekt inom samma område. Skillnaden
ligger i att det pågående projektet främst ser området som ett framtida
handelsområde.
Ett antal intressenter har visat intresse för området och har specificerat
sina ytmässiga krav. Där av två stora kedjor med vardera 15 000 m2 stora
lokaler, de övriga etableringarna ligger runt 2000m2. Önskemålet från
både kommunen och beställarens sida har varit att se över hur bostäder
kan placeras kring handelsområdet, för att utnyttja marken maximalt.
Kommunen har utryckt ett önskemål om en sportanläggning av någon
sort inom området. De övriga funktionerna som kommer att integreras i
området är restaurang, skola, idrottsanläggning, kontor, boende, och parkering. Parkeringen som behövs för handel av denna storlek rör sig runt
ca 2000 parkeringsplatser för enbart handeln.

idéskiss tema arkitekter 2002

Idéförslag Skanska fastigheter/Tema arkitekter 2002

NORRBYGÄRDE HANINGE SITUATIONSPLAN SKALA 1:3000

2002-12-16

Tidigare ställningstagande för
Norrbygärde
Regionala utvecklingsplan, Stockholmsregionen

Området kring motorvägen tillsammans med de centrala delarna av
Haninge (Handen) centrum benämns i den regionala utvecklingsplanen
för stockholmsregionen som ett tänkbart utvecklingsområde som regional och delregional stadskärna, vilket skulle innebära att området ska ha
god tillgänglighet för kontaktintensiva verksamheter. Inriktningen ska
därför vara att de goda kommunikationslägena bör reserveras för bebyggelse med särskilt högt markutnyttjande. Och att kärnorna bör eftersträva
att ett mångsidigt innehåll. Däremot bör knytpunkterna för kommunikation ytterligare förstärkas för att stärka tillgängligheten.
(Regional utvecklingsplan, 2001 )

Regional utvecklingsplan 2001, utställningshandling
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Översiktsplan Haninge, programsamrådshandling hösten 2001

Haninges kommuns bostadsområden har inventerats för att se
över hur attraktiva de är. Studien visar att bebyggelse, i så stor
utsträckning som möjligt, bör blandas. Flerbostadshus, med
enfamiljshus, byggnader för service och arbetsplatser. Vinsten
av att blanda olika funktioner och de olika boendeformerna
resulterar i minskad segregation och områden som är tomma
på folk under stora delar av dygnet. Genom variationen ökar
även valmöjligheten av bostadstyperna. En lokal identitet stärker även tillhörigheten och får människor att värna om sin närmiljö. Stockholmsregionen har haft en kraftig inflyttning under
de senaste åren med 15 – 20 000/år, varav Haninge har haft en
liknande befolkningsökning.
Kommunen har i nuläget tillräckligt med skolor, förskolor,
hemtjänst och äldreboende. Det enda tillgängliga arbetsområdet i kommunen är Norrbygärde. Det är därför viktigt att se
vad som är lämpligast på lång sikt. De tidigare planerna förespråkade kontor medan tongångarna idag lutar åt handel. Tillgängligheten till Drevvikens stränder får däremot inte minskas
genom exploatering. (Haninge kommuns, översiktsplan)

Detaljplan Norrby 1 (Norrbygärde) Haninge
port, Haninge gård/Haninge kommun,
Stockholms län.

Det alternativ som förespråkas av J&W innebär en broförbindelse över Nynäsvägen. För att bron ska få naturligt stöd av
höjdpartier så rekommenderas den placeras i den norra delen
av planområdet. Bron sträcker sig över väg 73, med ett ungefär
60 meter långt spann. På den östra sidan av motorvägen ansluts
bron med en ramp, medan ramperna på den västra sidan ansluter till Gamla Nynäsvägen med en cirkulationsplats. (ritning)
(J&W 2001, Trafikförsörjning Norrbygärde)

Konsekvenser av den nya trafikplatsen

Ett handelsområde med ca 1800 parkeringsplatser alstrar en
stor mängd trafik. Den totala trafikalstringen inom handelsområdet skulle bli ca 16 200 fordon/dygn(J&W 2001, Trafikförsörjning Norrbygärde)
Genom att det valda alternativet medför en ny bro, kan detta
bli ett landmärke för handelsplatsen. Alternativet kan även
avlasta den redan hårt trafikerade Gamla Nynäsvägen. Trafiken
på Söderbyleden som trafikerar planområdets östra kant tros
även avlastas på grund av att de blir lättare att ta sig till och
från motorvägen.

Den gällande planen tillåter kontor med viss del handel och
mindre tillverkningsindustri. Den befintliga bebyggelsen inom
området ligger i de norra delarna Öster Täckeråkers gård med
tillhörande byggnader.
Landskapsbilden kommer att väsenligt förändras vid en exploatering av Norrbygärde.
(MKB för befintlig detaljplan, utställningshandling
1992-04-22)

Ny trafikstruktur

På grund av examensarbetets upplägg och syfte kommer ingen
egen trafiklösning göras. Den trafiklösningen som kommer att
tillämpas är det alternativ som J&W-samhällsbyggnad i sin trafikutredning kommit fram till är den bäst lämpade för platsen.
Andra alternativen har studerats men jag anser i likhet med
J&W- samhällsbyggnad att en bro över riksväg 73 är det bästa
alternativet. Utformningen kan dock komma att ändras för att
passa in i planförslagskonceptet. (J&W 2001, Trafikförsörjning Norrbygärde)

J&W-samhällsbyggnad
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FÖRSLAGSDEL
Handelsutvecklingen har gått mot allt större etableringar och
mot en utflyttning av handeln från städernas centrum. Detta
har resulterat i ett funktionsuppdelat samhälle, där människor
bor på ett ställe, handlar på ett annat och arbetar på ett tredje.
Funktionsuppdelningen har skapat problem med avseende på
tillgängligheten och den lämnar mycket att önska i den fysiska
utformningen. De mänskliga värdena har fått ge vika för de
kommersiella marknadskrafterna.
Hur kan man då skapa ett nytt koncept för morgondagens
volymhandelsområden med andra kvalitéer än vad de har idag?
Kan man skapa kvalitéer som boendeplats, mötesplats och
uppehållsplats, genom att tillvarata marknadskrafternas positiva egenskaper som stadsbildande faktor? Jag kommer här att
presentera ett förslag på hur stadens olika funktioner kan integreras med inriktning på handel och boende i Norrbygärde.

Förslaget i stort
Jag har utgått från kvartersstadens struktur då jag har utarbetat
mitt förslag, dels för att den passar in i den befintliga strukturen
på plats och dels för att ett kvarter i staden är storleksmässigt
lika stort som handelslokalerna i ett externhandelsområde.
Detta har därför legat som grund för hur planen är uppbyggd.
Kvartersstrukturen i sig anser jag vara flexibel på grund av att
den inte förutsätter att allt byggs samtidigt, utan området kan
växa i egen takt. Det viktiga är att huvudstrukturen ligger fast
och att kvarteren sinsemellan kan varieras i utformning och
utseende.
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Planförslag
Vy från söder

flygfoto: Skanska fastigheter
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Planförslag
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Integrering
Området är indelat i tre olika integreringsområden där området
längs motorvägen är mindre lämpade för bostäder på grund av
buller. Funktioner som bättre lämpar sig för detta läge är verksamheter av olika slag. Området är även bra för annonseringssyfte, vilket är viktigt för handel, kontor och andra verksamheters överlevnad.
Området i mitten är mer lämpad för integrering av bostäder på
grund av att bullerpåverkan är mindre här. Inom detta område
ryms de flesta av stadens olika funktioner. Här finns möjligheter till hotell, uppehållsplatser, idrottsanläggningar och
offentlig service. Detta område är uppbyggt som det gamla
stadskvarteret. Bostäderna och handeln ligger i samma kvarter.
Tidigare har handeln varit inhyst i bottenplanet på bostadshusen med öppna gårdar. I mitt förslag är bostäderna uppbyggda
i kvarterets ytterkanter och på taken. Butikslokalerna är förlängda till den resterande delen av kvarterets marknivå. Vilket
medför att kvarters gårdarna flyttas några nivåer uppåt, alltså
till taket. Fördelen förutom att använda takytan för expansion
för handeln är att bostäderna skulle få tillgång till takterrasser
takträdgårdar och skulle få bättre utsikt över den vackra omgivningen.
För att inte omöjliggöra för handelns expansion inom kvarteret
måste viss takyta avvaras. Expansionsytan kommer främst att
ske i det vertikala planet. Denna yta kan tillfälligt användas
som till exempel fotbollsplan, tennisplan eller varför inte som
äng. Genom att expansionsytan finns vertikalt kan avstånden
mellan kvarteren minskas och skalan blir mer mänsklig.

Finska ambassaden i Stockholm
foto:från ark 1/2003

Exempel av utforming av
bostäder och takterrass

Äng på tak

Tennisplan på tak

Det sista området kan ses som ett traditionellt bostadsområde
och integreringsnivån är därför låg. Tanken bakom detta är att
övergången till befintlig bebyggelse ska bli naturlig.

Takterrass

låg bostadsintegrering
hög bostadsintegrering
låg verksamhetsintegrering

Konceptlösning boendeintegrering

Takterrass

Takterrass
flygfoto: Skanska fastigheter

sektion A, se sektionsutsnitt sid. 37
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3.
B

1.

C
B
C A

2.

A
mellanplan

takplan
markplan

Fakta:
1. 16 st radhus i tre vångingar/110 m2
48 st lägenheter/70 m2
3500 m2 butiksyta, markplan
1800 m2 expansionsyta, mellanplan
0 m2 expansionsyta takplan
2. 17 st radhus i tre vångingar/110 m2
54 st lägenheter/70 m2
2800 m2 butiksyta
1400 m2 expansionsyta, mellanplan
560 m2 expansionsyta takplan

3. 10 st radhus i tre vångingar/110 m2
30 st lägenheter/70 m2
3100 m2 butiksyta, markplan
2600 m2 expansionsyta, mellanplan
0 m2 expansionsyta takplan

flygfoto:Skanska fastigheter
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Offentliga platser

För att skapa uppehållsplatser har jag skapat två typer av torg.
Det ena är ett symboltorg vilket är områdets mitt. Här kan
hotell och offentlig service förläggas. Detta torg är främst tänkt
att vända sig till de boende i området. Den andra torgytan är
Cafétorget eller aktivitetstorget där restauranger och aktiviteter
kan förläggas.

Symboltorg
Cafétorg/aktivitetstorg

Cafét- och aktivitetstorg med symboltorgets höga byggnad i bakgrunden
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Fysisk utformning
Bullerreducering

Det stora problemet med etableringar i dessa
lägen är bullret. Jag har därför lagt stor vikt vid
att försöka hitta lösningar för att dämpa bullret.
Bullerdämpingen sker i mitt förslag genom
tillämpning av vallar och byggnadskroppar.
Vallarna och byggnaderna placeras så nära
vägen som det bara går och på så sätt kan
dämpningen bli effektiv. Utformningen av
vallarna skulle kunna göras som en park för
att öka den positiva upplevelsen av området,
från motorvägen. Från vägen ser man då både
byggnader och grönska.

Potsdam, Tyskland

foto:Margherita Spiluttini

flygfoto:Skanska fastigheter

Potsdam, Tyskland

Kontor

foto:Margherita Spiluttini
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Fasader

För att göra gatumiljöerna mer anpassade för ”människans
skala”, eftersträvas ett minskat avstånd mellan byggnaderna
och en uppdelning av fasaden. Genom att anlägga bostäder i
fasaden på handelsbyggnaderna, skulle det estetiska intrycket
av området kunna höjas. Fördelarna med att lägga bostäder i
direkt anslutning till handeln är att väggar kan dubbelutnyttjas. Om man ser det från handelns sida så behöver de inte
anlägga några fasader på dessa delar. Den behöver då inte
heller lägga pengar på att försöka förbättra det yttre utseendet
på hela byggnaden, utan enbart på entrépartierna, skyltfönster
och lastzonerna. Byggnadens fasader har därmed brutits upp i
mindre enheter och skulle inte upplevas som så stora. Genom
att fasaden delas upp ytterligare skulle huskroppen få ett mer
stående utseende, till skillnad från om fasaden hade varit i ett
och samma utförande.

Exempel på utformning av butiksentré foto: Jussi Tianen

konceptlösning av fasad

Takterrass

Takterrass

Exempel på fasadsuppdelning,
Hornsgatan 2003

sektion B, se sektionsutsnitt sid 37

Exempel på uppdelning av fasad

foto: Daniel Martinsson, Barkarby 2002

foto:Daniel Martinsson

Perspektiv mot norra intartsgatan
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Lastzoner

För de större handelsetableringarna kommer lastzoner att avvaras, men den bärande tanken i området är att lastningen ska ske
inne i byggnaderna eller med lastkajer i fasaden. Marken runt
lastzonerna används som gångytor och annat. Genom att inte
avvara stora områden för lastning kan bebyggelsen placeras
tätare och mindre gaturum kan skapas. För att detta ska fungera
så måste marken dubbelutnyttjas, precis som i staden.

lastkajsport

Takterrass

Exempel på lastkajsutformning

Exempel på lastkajsutformning, Barkarby 2002

Takterrass
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Grönstruktur

För att tydligt visa på platsens kvalitéer har den befintliga
grönskan förlängts in i området genom grönkilar. Det anlagda
park- och bullervallsstråket längs motorvägen förlänger även
grönskan i nordsydlig riktning. Grönskan skulle här kunna ses
som ett tillskott för de boendes närmiljö. För att ytterligare öka
de estetiska värdena i området kan man avvända sig av vatten.
Vattnet från de hårdgjorda ytorna och byggnaderna kan samlas
upp i dammar och kanaler.

Exempel på dagvattenhantering
Beethovenpark
foto:Manfred Hanisch

Exempel på användning av takytor
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Tillgänglighet

Gatustrukturen i planförslaget är indelat i sex olika typer. Sinsemellan har de olika tillgänglighetssyften. Det gemensamma
för alla gatutyper utom för motorvägen och gågatan är att
möjligheter till att anordna gatuparkering finns. Dessa parkeringar ska främst användas för de boende i området.

Fordonsvägar
motorväg
genomfartsgata
huvudgata/infartsgata
lokalgata

Gång och cykelvägar
gång och cykelväg
gångvägar
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Motorvägen existerar för att skapa regional tillgänglighet, för
transporter av varor och långväga kunder till handelsområdet.
Motorvägen kan även användas för snabbare transporter av
kollektivtrafik.

Genomfartsgatorna finns till för att knyta samman stadens
olika funktioner som till exempel befintliga bostads- och
handelsområden. Men även inom det nya planområdet. Längs
genomfartsgatan finns både gång- och cykelvägar. För att tydligt vägleda genomfartstrafiken ska dessa gator var planterade
med träd.

Huvud- och infartsgatorna har som främsta syfte är att skapa
god tillgänglighet för transporter till och från handeln och
inom området. Längs dessa gator finns även gång- och cykelvägar där möjligheter finns för butiksentréer. För att markera
gatornas betydelse ska gatorna planteras med träd, som vägleder butiksbesökarna till parkeringarna.

Lokalgatan har i sig karaktären av en traditionell bostadsgata
utan trottoarer. lokalgatornas främsta syfte är att möjliggöra
transporter till och från bostäderna.
Gårdsgatan är främst en bostadsgata. Trafik får där framföras
på de gåendes villkor. Gatorna kommer att användas för parkering för de boende, men skulle även vid hög belastning, så som
vid jul och liknande, kunna användas som parkering av kunder
till handeln i området.
Gågatan främsta syfte är att knyta samman de stora handelsoch bostadskvarteren. Här kan människor röra sig fritt utan
att behöva blanda sig med annan trafik, förutom vid vissa
infartsgatorna till området. Gågatan sträcker sig i nordsydlig
riktning vilket skulle kunna öka människors möten. Längs
dessa gågator ska uppehållsplatser, torgytor och butiksentréer
finnas.

Sektion C, se sektionsutsnitt sid. 37
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För att ha en hög tillgänglighet till området via kollektivtrafiken har en busslinje skapats längs genomfartsgatan. Avståndet
mellan handel och hållplats är ca 200 meter. Området skulle
fungera som bytespunkt mellan regional- och lokaltrafiken.
Byte mellan kollektivtrafikens olika typer av färdmedel skulle
även fungera. I det planerade bostadsområdet Vega, är det
tänkt att en ny pendeltågstation ska uppföras. Avståndet från
Norrbygärde är inte mer än en kilometer, vilket kan ses som
gångavstånd. Bilen kommer att vara det främsta transportmedlet men snabbussar kan sättas in som trafikerar motorvägen och
de skulle tidsmässigt kunna konkurrera med bilen.
Bostadsparkering är tänkt att till största delen bestå av gatuparkering, men man kommer troligtvis också att behöva kompletteras med parkeringsgarage/eller parkering på tak. Detta för att
inte ta mer mark i anspråk för just parkering.

regionalbuss
lokalbuss
Hållplatser

foto:Scanias hemsida

Handelsparkeringen är främst förlagd till markparkering för att
inte öka kostnaderna för handeln. För att parkeringsytorna inte
ska bli så påtagliga har jag skapat mindre parkeringsrum. Detta
genom att använda sig av byggnader, grönska, vatten och andra
element. Att använda sig av takytorna på vissa byggnader till
parkering skulle man kunna lösa eventuella parkeringsproblem
för handeln och andra verksamheter. Används takytan för kontorsparkering kan parkeringen dubbelutnyttjas av handeln och
kontoren genom att användningen sker under olika tider av
dygnet. Om man använder impedimentmarken som blir över
vid motorvägsavfarter kan man ytterligare utöka parkeringsytorna. Handelns parkeringsplatser skulle också kunna fungera
som infartsparkering för de som pendlar, eftersom de ändå till
stor del står öde under dagtid. Vinsten för handeln skulle troligen bli stor eftersom dessa punkter då skulle bli attraktiva för
varuinköp.

40 st

210 st

30 st

430 st
40 st

30 st
40 st

40 st

40 st

430 st 430 st
Parkeringsytan uppdelad av grönska

400 st

Fakta:
parkeringsplatser

totalt antal p-platser för handeln 1900 st
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GENOMFÖRANDE
Tredimensionell fastighetsbildning
Nedan följer en kort redogörelse för den lag som ligger på
förslag om ”tredimensionell fastighetsbildning”. Om denna
lag vinner laga kraft det skulle underlätta genomförandet av ett
framtida integrerat volymhandels- och bostadsområde.
Det viktiga i ett projekt där olika funktioner ska blandas är att
handeln inte ytterligare belastas ekonomiskt främst på grund
av att det skulle förta orsaken till varför handeln har valt att
förlägga sig i städernas utkanter, den billiga marken och att
handeln kan inrymmas i rationella och billiga lokaler.
Den 1 juni 2003 beslutar riksdagen om lagen om tredimensionell fastighetsbildning ska träda i kraft. Lagen skulle innebära
en möjlighet att avgränsa fastigheter uppåt eller neråt och
emellan, genom fastighetsbildning. Idag står det enligt 1 kap 1
§ Jordabalken står det att en ”fast egendom är jord och denna
är indelad i fastigheter”. (Jordabalken, arkitekten, jan 2003)
En fastighet ska i framtiden kunna uppföras utan eget markområde. Fastigheten skall kunna uppföras i en byggnad eller
annan anläggning. Det är inte byggnaden i sig som utgör en
fastighet utan det är utrymmet.
De möjligheter som tidigare funnits att bygga bostäder ovanpå
eller under befintliga hus har varit om fastighetsägaren själv
varit villig att bli hyresvärd, eller genom lösningar med servitut
och andra bestämmelser. Vilka i många fall är otillräckliga och
komplicerade att genomföra. Med lagen om tredimensionell
fastighetsbildning skulle situationen bli annorlunda, eftersom
fastighetsägaren då får en möjlighet att sälja ytan ovanpå och
under sin fastighet.
Kritiken mot den nya lagen har oftast speglat i rädslan av att
stadsbilden drastiskt ska förändras. Dessa argument tror Ingela
Lindh, vid stadsbyggnadskontoret i Stockholm, är helt ogrundade, detta för att bedömningen av nya projekt inte görs ur
fastighetsrättsliga synpunkter utan utifrån stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska kvalitéer. Vilket innebär att bygglovsprövningen sker som sedvanligt enligt samtal mellan berörda
grannar och tjänstemän. (Arkitekten, jan 2003)

Den främsta tillämpningen tros lagen om tredimensionell
fastighetsbildning få inom framtida infrastrukturprojekt. Men
skulle även underlätta vid integrering av samhällets olika funktioner. Fördelen och syftet med den nya lagen har varit att den
möjliggör nya typer av projekt där blandningen av innehåll blir
större. Det skulle kanske bli mer ekonomiskt att genomföra
projekt med blandade verksamheter
Enligt Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi skulle
den föreslagna lagen utöka möjligheterna till en dynamisk
stadsutbyggnad. Han menar till exempel att:
- en ökad byggrätt minskar boendekostnaderna, genom att konkurrensen ökar i byggskedet.
- genom möjligheten till mindre byggprojekt kan tillförseln av
riskkapital öka och riskerna kan därför spridas.
- människors valmöjligheten ökar genom att fler upplåtelseformerna skapas.
- en expansion inom befintlig struktur skulle utnyttja den infrastruktur som redan finns.
(Planera Bygga Bo, Nr 2 / 2002)
Införandet av den tredimensionella fastighetsbildningslagen
skulle både gynna fastighetsägarna och samhället. Fastighetsägarna i de centrala lägerna skulle kunna sälja attraktiv plats
ovan och under sin fastighet. Samhällsekonomiskt skulle som
ovan nämns vara stora vinster genom att tillvarata den befintliga infrastrukturen. (Arkitekten, jan 2003)
Förlorarna skulle vara de som drabbas av försämrade kvalitéer
i det befintliga boendet, till exempel genom att någon förlorar
sin utsikt. (Arkitekten, jan 2003)

Ägarlägenheter

I och med ett införande av tredimensionell fastighetsbildning
skulle en ny upplåtelseform kunna införas den så kallade ägarlägenheten. Denna upplåtelseform finns redan i flera europeiska
länder och innebär att lägenheten köps, precis som ett småhus
eller villa. Upplåtelseformen skall endast kunna genomföras i
nyproducerade fastigheter, vilket skulle skydda det befintliga
bostadsbeståndet från att omvandlas till ägarrätter. Skillnaden
mellan bostadsrätter och äganderätter är att ägarrätterna inte
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behöver vara bundna till en bostadsrättsförening, men måste
ändå ingå i en samfällighet som sköter om de gemensamma
ytorna. Fördelen med äganderätten skulle vara att bostaden
skulle kunna intecknas i princip på samma sätt som ett småhus,
vilket skulle ge en större ekonomisk trygghet för ägaren. (Planera Bygga Bo Nr 2 / 2002)

Diskussion om möjligheterna
för boendeintegrering
Nedan följer en sammanfattning av de samtal som har förts med
tre olika aktörer, handlarna, projektutvecklarna/investerarna
och kommunen. Anledningen till varför jag vill ta med deras
åsikter är främst för att se hur intresset och genomförbarheten av min studie är. Den representantgrupp som saknas i
den utförda studien är allmänheten. För att få fram relevant
information från denna grupp, skulle en intervjuundersökning
behöva göras, vilket inte har funnits tid till i denna studie.
Den första aktören som måste ha ett intresse av en samlokalisering är handeln. Som representant för denna grupp har jag valt
etableringschefen för Coop Sverige, Lars Nilsson.
Den andra aktören projektutvecklarna/investerarna har jag valt
att diskutera frågan med VD för Skanska, projektutveckling,
Claes Nilsson.
Dem tredje aktören som har deltagit i diskussionen är planarkitekten, Rickard Lundin vid Haninge kommun.

Handlarna

Diskussion med Lars Nilsson etableringschef för Coop
Sverige
En av den viktiga drivkraften för handeln är lönsamhet och för
att nå detta mål måste man ha en affärsidé, ett kundunderlag
och god tillgänglighet för kunderna med olika färdmedel.
Något annat som är viktigt är den förändringsbenägenheten
som butikerna har. Marknaden och efterfrågan kan förändras
drastiskt och för att affärerna ska kunna överleva måste de
kunna anpassa sig till omgivningen, vilket skulle kan vara
en konflikt mot integreringen av bostäder i handelsområdena
säger Lars Nilsson. Var handeln etablerar sig beror i grunden på
var bostäderna och arbetsplatserna finns vilket skulle motivera
integreringen.

För att en handelsplats ska vara konkurrenskraftig måste den
vara lokaliserad längs naturliga stråk där människor rör sig,
både till fots eller med fordon.
Det är inte därför nödvändigt att handeln är synlig från till
exempel motorvägen men den ska kännas naturlig att åka till
dem och inte kännas som en omväg. Annonsläget är viktigt,
men kan ske genom skyltning och vägledning till handelsplatsen.
Vid diskussionen varför det inte finns någon större andel av
handel i nya bostadsområden menar Lars N att handelsföretagen har svårt att få någon lönsamhet i de mindre butikerna,
dels för att de inte har tillräcklig tillgång på parkeringsplatser
och att de har för litet utbud av varor. Människor är lata, det
är bara att konstatera. Detta är en av de konsekvenser varför
till exempelvis Hammarbysjöstad i Stockholm inte har några
större matvarubutiker.
Några projekt har förts inom Coop/KF koncernen där bostäder har försökts integrerats Göteborg och Stenungsund utgör
exempel på detta, tanken har varit att placera bostäderna på
ovanför handeln. Men av ekonomiska och juridiska skäl så har
de inte genomförts.
Det handeln efterfrågat är billiga parkeringar som skall vara
avgiftsfria för besökarna. Därför är det ovanligt att handeln
bygger parkeringsgarage eller parkering på tak.
Parkeringsplatsernas placering är viktig för hur kunderna upplever köpcentrumet. Är avståndet till butiksetréerna för långa
och tillgången till parkeringsplatser dålig minskar dragningskraften.
Under en diskussion kring utformningen av Kungens kurva
nämnde Lars Nilsson att parkeringen inte får delas av med
större vägar, så som gjorts på vissa ställen i Kungens kurva.
Han menar att om människor upplever att det är svårt att transportera sig mellan parkeringsytorna parkerar de inte där.
Den största besparingen vid en exploatering kan man göra
i byggnadensutformningen. Lars tycker därför att det skulle
kunna ses som positivt med bostäder som förlägger sig i fasad,
för att sänka exploateringskostnaderna.
Nackdelarna med att integrera boende i områdena är att lastzonerna måste byggas in för att ingen ska tända eld eller stjäla
lastpallar och annat. Entréerna måste vara tydliga så att besökarna hittar.
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Svårigheterna med att dubbelutnyttja olika ytor är främst
kostnadsfördelningen. Vem betalar vad. Men genom den tredimensionella fastighetsbildningslag som kan kommer att träda i
kraft under sommaren 2003 skulle dessa frågor underlättas rent
juridiskt.
Genom att tillåta bostäder i handelsområdena tror Lars Nilsson
att markpriserna skulle skjuta i höjden.

Projektutvecklarna/Investerarna

Diskussion med Claes Larsson VD på Skanska projektutveckling.
För att ett projekt där integrering mellan bostäder och volymhandelsområde ska kunna ske så måste det finnas en efterfrågan. Denna efterfråga skulle kunna delas in i fem olika intressegrupper:
Butikerna
Boende
Projektutvecklare/investerare
Kommunen
Övriga
Problemet som finns är att det skulle vara svårt att hitta butiksägare som är villiga att kompromissa, angående parkerings tillgänglighet, butiksannonsering, expansionsytor och lastzoner.
Undantaget från detta skulle vara om detta är vad kunden vill
ha. Är efterfrågan tillräckligt stor från allmänheten på dessa
miljöer så skulle handeln rättar in sig i ledet. Men det stora problemet ligger nog i att få acceptans från allmänheten för denna
nya typ av boendemiljö.

Den vinst som företag som Skanska skulle se i att bygga på
detta sätt skulle vara många. Genom att bygga i fasaden och
på taken skulle man rent ekonomiskt få en vinning genom att,
byggrätterna kan ökas. Han tror inte att bygga på taket skulle
öka kostnaderna, totalt sett, men han kunde inte svara på det
rakt av. Men troligen skulle man göra en vinst i att förlägga
bebyggelse i fasaden och på det sättet minska fasadytan som
handeln måste anlägga.
Det viktiga när man pratar om externhandeln är att inte kostnaderna ökar för handeln, idag är den acceptabla kvadratmeter
priser ca 2000 kr för externhandelslokaler och 13-14 000 kr
för handelslokaler i städerna. Handeln etablerar sig just i dessa
lägen för att de är billiga markpriser.
Andra viktiga synpunkter som Claes nämnde var att det är
inte säkert att det alltid finns en matvarubutik i de externa
handelsområden, vilket skulle minska dragningskraften för
integreringen av bostäder. Han nämner även att etableringen
av kontor i Haninge inte ses som attraktivt i nuläget, detta för
att platsen Norrbygärde inte ligger tillräckligt attraktivt som
bebyggelsestrukturen ser ut idag.
I handelsområden är det inte tänkt att människor ska stanna
under en längre tid, utan ska endast fungera som inköpsplats
för varor och sen åka hem. Stannar människor längre tider så
blir det brist på parkeringsplatser.

Kommunen

Diskussion med planarkitekt Rickard Lundin, Haninge
kommun

Det skulle därför vara riskfyllt att bedriva ett storskaligt pilotprojekt med denna inriktning. Svårigheterna ligger nog i att
få människor att se de kvalitéer som skulle finnas av att bo i
dessa områden. Bostadslägenheter skulle därför bli svåra att
sälja innan det är fullt accepterat och beprövat att bo på dessa
ställena. En lösning skulle vara om investeringar gjordes från
statligt håll, genom att införa statliga bidrag för uppförandet
av hyresrätter. Som läget är idag så finns det ofta ingen lönsamhet i att bygga hyreslägenheter utan detta stöd. Den tredje
drivkraften som troligen skulle öka acceptansen är om priset på
de bostäder som byggs skulle vara så mycket lägre så att människor därför skulle se boendet som attraktivt.

Den stora frågan rörde hur skulle ett integrerat handels och
bostadsområde påverka kommunens utveckling? Skulle det ses
som positivt eller negativt?

En annan viktig fråga som Claes tog upp är vilka kvalitéer kan
dessa områden erbjuda som befintliga bostads- och handelsområden inte erbjuder?

Priserna på lägenheten skulle kunna vara en av de orsakerna
till varför människorna skulle vilja bosätta i dessa områden!
Att stadsdelen skulle ha stadens innehåll skulle även vara en
orsak.

Som projektutvecklare ser Claes Larsson det mer attraktivt att
integrera boende kring handelsområden, inte i dem. Detta för
att många av problemen med buller, luftföroreningar och trafik
då skulle kunna undvikas.

Att integrera samhällets funktioner ska alltid ses som positivt.
Frågan är vad är det man skapar om man integrerar bostäder i
externhandelsområdena?
Troligen måste en stor del av området etableras på en och
samma gång. Detta för att inte riskera att miljön blir torftig och
omänsklig. Risken är om satsningen blir för liten att miljöerna
ändå blir patetiska.
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SLUTSATS
Visst går det att skapa attraktiva bostadsmiljöer tillsammans
med volymhandeln. Det jag inte kan svara på i denna studien är
om det finns en efterfrågan på denna typ av boendemiljöer?
De slutsatser jag ändå kan dra är att, om kvalitéer som handeln
för med sig tas till vara på kan attraktiva boendemiljöer skapas
med kvalitéer som inte finns i traditionella bostadsområden i
externa lägen. Möjligheten till ökade sociala möten och att
människor åter kan få närhet till butikerna, om än i större skala,
är några av de kvalitéer som ett integrerat området skulle få.
Om bostadslokaliseringen ska kunna förenas med volymhandel, så måste handelns krav för att etablera sig tillgodoses. Nya
alternativa expansionsmöjligheter måste finnas för att handeln
ska kunna utvecklas inom området.
För att genomföra ett integrerings projekt mellan handel och
bostäder skulle det kräva att nya idéer och fastighetsformer
tas fram. Den tredimensionella fastighetsbildningslagen skulle
underlätta utvecklingen, genom att det skulle bli lättare att
skilja på vem som betalar vad.
Det stora problemet volymhandeln har är att människor i stor
utsträckning transporterar sig till butikerna med bil. Detta
måste antas fortsätta och måste därför accepteras. För att parkeringarna inte ska bli för dyra för handeln så måste en stor del
markparkering godtas.
Externhandeln är lokaliserad längs stora transportleder, vilket
medför problem med buller i de intilliggande områdena. Stor
vikt måste därför läggas på att finna attraktiva bullerdämpande
åtgärder. Genom att acceptera att byggnaderna har två olika
sidor med två olika bullernivåer, med ena sidan där en lugna
boendemiljöer finns, medan andra sidan är en händelserik och
livlig stadsmiljö.
För att människor ska vilja bo i volymhandelsområdena måste
stor vikt läggas på den estetiska och fysiska utformningen.
Genom att dela upp de stora byggnadskropparna och platserna
i mindre delar kan en mänskligare miljö kunna skapas.
Vinsterna för butikerna skulle ligga i att de kan sprida
försäljningen under hela veckan och inte som idag när en stor
del av försäljningen sker under helgerna. Detta skulle troligen
ge ekonomiska vinster, genom spontanhandel.

Att integrera flertalet av samhällets funktioner skulle underlaget för kollektivt resande förbättras, vilket kan ses som positivt
för alla. Att bygga integrerade områden skulle även resultera
i säkrare och tryggare miljöer för alla parterna, genom att fler
människor rör sig inom området.
De ekonomiska vinsterna skulle troligen bli stora, genom att
många av ytorna och byggnaderna kan dubbelutnyttjas och
investeringskostnaderna kan då delas på fler parter.
Och genom att utnyttja den befintliga infrastrukturen maximalt
kan stora vinster göras.
Nackdelen med att integrera bostäder i externhandelsområdena
är att stora delar måste byggas på en och samma gång.
För att inte skapa sterila och oattraktiva boendemiljöer och
för att säkerställa en viss kvalité för de boende, så att grönska
och andra estetiska värden säkerställs. Det negativa med att
sammanföra bostäder och handel är att marknadsvärdet stiger
ju större efterfrågan blir på marken. Volymhandelsföretagen
skulle troligen ha svårt att hålla ner sina priser om markpriset
och därmed hyran stiger allt för mycket. Att bygga bostäder
och andra funktioner på taken och skulle resultera i en ökad
dimensionering av butikslokalerna. Denna ökade kostnad kan
inte läggas på hyresgästerna för lokalen utan måste fördelas på
de andra fastigheterna i kvarteret eller i området, men genom
att öka byggrätten av marken skulle byggkostnaderna troligen
inte fördyra byggnationen.
Svårigheten med att integrera bostäder och volymhandel som
inte vanligtvis har legat tillsammans kan ses som främmande
för flertalet i samhället. Riskerna är att det kan bli svårt att sälja
bostadsrätter, och därför skulle hyresrätter vara mer attraktiva
att bygga i dessa områden. Om boendeformen ägarlägenheter
skulle bli möjlig enligt lag skulle detta även kunna vara en
boendeform som lämpar sig. Fördelen med ägarlägenheterna är
att de ekonomiskt ses som attraktivare. Genom att byggrätten
kan utökas skulle antagligen investeringsbolag och byggbolag
se vinsterna i ett integrerat projekt och detta skulle kunna vara
en av drivkrafterna till att skapa ett hållbarare stadsutbyggand...
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