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3 SAMMANFATTNING

SAMMAnFATTninG

Arbetets syfte är att ta fram principer för hur levande centrum kan utfor-

mas samt att komma med förslag på hur det kan ske vid regementsområdet 

i Borås. Det har skett genom att studera handelns utveckling, dess situation 

idag och det offentliga rummet. Utifrån dessa ämnen har sedan en målbild 

utformats som beskriver principer för vilka kvaliteter som är viktiga att strä-

va efter i planeringen av centrum och hur de kan tänkas uppnås. Förslaget 

utgår från det som har beskrivits i målbilden och även från en inventering 

som visar Regementet idag och planeringen av dess framtida utveckling. 

Arbetet avslutas med ref lektioner kring processen med att ta fram förslaget, 

vad planeringen har för roll i centrumskapande och hur vi kan se på han-

delns utveckling. 

Regementet står inför stora förändringar. Den militära verksamheten har 

lagts ner och planeringen för hur området ska bli en del av staden har 

påbörjats. I regementets byggnader har olika verksamheter f lyttat in och på 

den omgivande marken planeras omfattande bostadsbebyggelse. I områdets 

östra del planeras ett stadsdelscentrum. 

Målbilden utgår från att centrum behöver vara konkurrenskraftigt gentemot 

andra handelsplatser för att kunna ge service och locka besökare. Avgörande 

för konkurrenskraften är bland annat platsens tillgänglighet. Centrumet bör 

vara tillgängligt med olika transportmedel men avgörande för handeln är 

att kunna erbjuda en stor mängd bilparkering i nära anslutning. Det är även 

viktigt att kunna erbjuda lokaler med f lexibilitet och variation i storlek för 

att ge bredd i utbudet av butiker samt ha möjlighet till stordriftsfördelar. 

Små butiker får ett underlag till sin verksamheter genom synergieffekter 

från de större och även stora aktörer gynnas av att omges med andra välbe-

sökta butiker. Som ett led i att marknadsföra centrum satsas det idag på att 

skapa identitet och upplevelser kopplat till platsen. Kan platsen erbjuda mö-

ten mellan människor kanske inte inbokade artister och andra tillställningar 

behövs. För en levande stadsmiljö krävs en blandning av olika funktioner. 

Kan centrumets funktioner blandas med kultur, kontor och bostäder ger det 
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platsen ökad livfullhet och trygghet alla tider på dygnet. Koncentreras besö-

karna längs tydliga stråk kan förutsättningarna för butikerna att nå presum-

tiva kunder maximeras. Fotgängarna behöver även trivas i sin centrummiljö. 

På så sätt kan man få människor att upphålla sig en lägre tid på platsen och 

konkurrera med väderskyddade gallerior. 

Förslaget innebär att regementsområdet binds samman med den övriga 

staden genom tydliga stråk över barriärerna. Det ökar tillgängligheten med 

alla transportsätt och gör att besökare kan lockas till platsen från ett större 

område. Planens utformning bygger vidare på den befintliga bebyggelsens 

struktur och ger stadsmässig ordning. Centrumets kärna inrymmer ett torg 

som omsluts utav bebyggelsen och ger förutsättningar för en livfull offentlig 

miljö. Därmed formas en kompromiss mellan gående och bilburna besökare, 

som har god tillgång till parkeringsplatser på ytor som inte är möjliga att 

bebygga. I bebyggelsen övre plan kan kontor och bostäder inrymmas vilket 

bidrar till att platsen blir levande dygnet runt. 
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BAKGrund

På det gamla I-15 området i Borås planeras en ny stadsdel. Den militära 

verksamheten har stegvis lämnat området sedan 1997 och idag verkar en 

rad företag samt skolor i de gamla kasernerna. Det statliga fastighetsbolaget 

Vasallen äger fastigheterna i området och har nu riktat planerna mot att in-

rymma bostäder i en av kasernbyggnaderna samt på omkringliggande mark. 

Enligt Borås Bostadsbyggnadsprogram räknas området på sikt innehålla 820 

Regementsområdet

KArTA 1

inLedninG
I följande kapitel introduceras arbetet. Kapitlet beskriver de frågor som ligger 

till grund för arbetet, vad som är dess syfte, tillvägagångsättet och vilka funk-

tioner de olika delarna i dokumentet har.
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lägenheter (Borås Stad, 2009b). För områdets verksamheter och anställda 

f inns idag inga butiker eller kommunal service. Behovet beräknas öka allt-

medan området byggs ut och när det är fullt utbyggt tros det f innas under-

lag för att skapa ett stadsdelscentrum i områdets östra del. ”Planprogram 

Regementet”, antaget av Borås Stad i juni 2008, beskriver områdets utveck-

ling och pekar ut en lokalisering för centrum. Hur centrumet kommer att 

utformas har utelämnats för att behandlas i kommande detaljplanering. 

Handeln har genomgått en stark utveckling. Traditionellt sett har stadens 

service varit lokaliserat till centrum och handeln bedrivits i små lokaler med 

begränsat utbud. Under 1900-talet har utvecklingen gått mot varuhus och 

stormarknader. Bättre kommunikationer har spridit ut stadens servicefunk-

tioner. Idag sker handelsetableringar i hög grad genom byggande av gallerior 

och volymhandel längsmed städernas motorleder. Samtidigt har det blivit 

svårt för mindre stadsdelscentrum att locka kunder (Eklund & Lund, 2001).

ProBLeMForMuLerinG

Centrum och handel är två begrepp som är starkt knutna till varandra. 

Handelns förutsättningar påverkas av centrumets utformning och centru-

mets attraktivitet beror på handelns utbud. När handelns förutsättningar 

påverkas får det effekter på stadens centrum genom att utbudet av service 

samt det offentliga rummets liv och attraktivitet förändras.  

Utvecklingen kring handel i Sverige går mot större butiker och externa 

etableringar. Den nya strukturen innebär att handeln blir svår att nå utan 

bil och den ökande bilismen får negativa effekter på klimatet och stadsmil-

jön. Är det idag möjligt att skapa ett stadsdelscentrum i närhet till bostäder 

som långsiktigt kan vara konkurrenskraftigt gentemot andra etableringar? 

Storskaliga etableringar ger en mer enahanda miljö där olika funktioner 

såsom handel, kultur, boende mm. inte blandas. Genom synergieffekter blir 

det fördelaktigt för handlare att ligga i anslutning till andra funktioner och 

därmed bli en del av en miljö där f ler människor rör sig. Går det att utforma 

centrum med större blandning och därmed ge upphov till mer gatuliv och 

bättre förutsättningar för handel? Sätten att bedriva handel på har under 

historien förändrats. Olika typer av butiker, varuhus, basarer och saluhallar 

har inneburit förändrade förutsättningar för centrumen och deras offentliga 

rum. Kan vi dra lärdom av tidigare centrum i formandet av nya?
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SyFTe

Arbetets syfte är att ta fram principer för hur levande centrum kan utfor-

mas samt att komma med förslag på hur det kan ske vid regementsområdet i 

Borås. 

AvGränSninG

I arbetet beskrivs området i två nivåer. Regementsområdet beskrivs mer 

ingående medan de anslutande områdenas koppling till Regementet beskrivs 

för att förklara områdets sammanhang och plats i staden.

Tematiskt är arbetet inriktat mot att behandla centrumens och handelns 

historia och situation idag samt det offentliga rummet. Den studerade litte-

ratren beskriver främst svenska förhållanden men i viss mån även tendenser 

från övriga Europa och USA. Handel över internet och genom postorder har 

inte behandlats i arbetet eftersom den inte har någon direkt koppling till 

centrumen och dess utveckling. Arbetet har inte haft som mål att ge förslag 

på regementsområdets utformning i övrigt utan fokuserar på dess framtida 

centrum.

TiLLväGAGånGSäTT oCH LäSHänviSninG

För att ge grundläggande information har området och den planering som 

skett kring utvecklingen av området inventerats. Det har skett genom besök 

på platsen samt genom att ta del av tidigare utarbetat material. Invente-

ringen har resulterat i en beskrivning av områdets förutsättningar gällande 

kommunikation, bebyggelse, landskap mm. Beskrivningen omfattar även 

processen kring planeringen av området och hur det kan tänkas se ut i fram-

tiden vad gäller kommunikation, bebyggelse, markanvändning mm. Denna 

beskrivning har sedan utgjort en grund som förslaget bygger på. 
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Arbetsprocessen i förenklad modell .

Varje steg i processen bygger vidare

på föregående.

Litteraturstudierna inleds med en beskrivning av handeln och centrum fram 

till idag, vilka idéer som fått prägla olika perioder, såsom grannskapsplane-

ring och galleriabyggande. Därefter följer en beskrivning av dagens situation 

och de förutsättningar som finns för svensk handel idag, hur utvecklingen 

går mot storskalig handel i stadens ytterområden och vad det får för effek-

ter på miljön och för privat- och samhällsekonomi. Där beskrivs även vilka 

förutsättningar som är värdefulla för handeln och trender kring hur dessa 

kvalitéer skapas. Den avslutande delen beskriver det offentliga rummet och 

dess funktion i centrummiljöer. Till vad vi ska använda det offentliga rum-

met och vilken vikt det har i samhället.

Litteraturstudierna beskrivs i kapitlen ”Handelns och centrumens utveck-

ling”, ”Handeln och centrumen idag” och ”Centrums offentliga rum”. Mål-

bilden sammanfattar och drar slutsatser av litteraturen. Därigenom har den 

fått sin inriktning efter de ämnen som litteraturstudierna behandlar. Där 

beskrivs principer för vilka kvaliteter som är viktiga att sträva mot i plane-

ringen av centrum och även hur de kan tänkas uppnås. Målbilden skiljer 

sig från de tidigare kapitlen genom att de ämnen som beskrivits analyseras 

och bedöms. Tanken med målbilden har varit att samla det viktigaste från 

litteraturdelen, resonera fram till en tydlig målsättning och sedan försöka 
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peka på hur målsättningen kan uppnås. Författarens idéer har därmed fått 

ge större avtryck i målbilden och förslaget än i litteraturdelen.   

Förslaget beskriver en utveckling av regementsområdets centrum med fokus 

på att uppnå de kvalitéer som finns i målbilder. Förslaget har en relativt 

översiktlig nivå där målsättningen har varit att peka på hur olika principer 

kan styra utformningen av centrummiljön. Principerna motiveras genom sin 

koppling till målbilden. Markanvändning, byggnadsvolymers form, place-

ring och skala, kommunikationer och det offentliga rummets funktioner är 

exempel på det som beskrivs förslaget. 

Arbetet avslutas med ref lektioner kring processen med att ta fram förslaget, 

vad planeringen har för roll i centrumskapande och hur vi ska se på han-

delns utveckling.
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TrAdiTioneLLA CenTruM i den 
FörinduSTrieLLA STAden

I den förindustriella staden låg boende, arbetsplatser, service och handel i 

anslutning till varandra och var alla delar av en sammansatt struktur. Sta-

dens viktigaste funktion under denna tid var som handels- och utbildnings-

plats men den fungerade även som centrum för den religiösa, militära och 

politiska makten. Den centrala marknadsplatsen var den punkt där stadens 

olika funktioner blev som tydligast genom att kyrkan, rådhuset och handeln 

HAndeLn oCH 
CenTruMenS
uTveCKLinG
Kapitlet inleder arbetets litteraturdel, vilken beskriver handelns och centru-

mens utveckling fram till idag, hur situationen ser ut i dagsläget med ökad 

storskalighet genom strukturomvandling samt varför vi ska ha of fentliga rum.  

Handelsbod i Arvidsjaur foto från

1893. (Fotoarkivet Arvidsjaurs

kommun)
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var lokaliserad vid samma plats (Book & Eskilsson, 1999). 

Genom förbud mot handel på landsbygden bibehölls städernas ställning som 

handelsplats. Förbudet berodde på möjligheten att ta ut tull på de varor som 

passerade stadens portar. Trots stadens möjlighet till handel var invånarna 

till stor del självhushållande. Kring stadens torg bestod bebyggelsen av 

större handelsgårdar med tillhörande bostadhus, salubod, förråd, stallar, 

stior, verkstäder, brygghus och tjänstefolkets bostäder. Mot de omkringlig-

gande allmänningarna avgränsades staden av hantverkarnas hus och gårdar. 

Salubodarna utvecklades så småningom och började få drag av butiker. Lo-

kaler hade dörr mot gatan och var inredda med ett bord där affärerna kunde 

ske. På väggarna hängde handlaren upp sina varor och visade upp dem för 

köparna (Bergman, 2003). Till skillnad från dagens butiker skedde en stor 

del av handeln genom att varorna beställdes på förhand (Tufvesson, 1988). 

Kring mitten på 1800-talet började småindustrier och fabriksslöjdsföretag 

att dyka upp i många av de svenska städerna. Det var färgerier, väverier, 

tryckerier, spinnerier, bryggerier mm. som på vissa håll utvecklades från 

handelsbodar och på andra håll kom som nyetableringar. År 1846 upplöstes 

skråväsendet genom ny näringslivslagstiftning och istället kom möjligheten 

att skapa aktiebolag (Tufvesson, 1988). På slutet av 1850-talet skapades de 

första köpmansföreningarna som innebar nya möjligheter för handeln att 

Konsumbutik på 1930-talet. (Foto-

arkivet Arvidsjaurs kommun)  
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kunna få inf lytande på landets politik (Blom, 2008). Förändringarna inom 

jordbruket skapade urbanisering och den nya arbetskraften stärkte den 

industriella revolutionen. Trångboddheten i städerna skapade miserabla för-

hållanden för arbetarna och gav upphov till en ny marknad för hyreshus. 

Storskaligheten fick en ökad tonvikt. Industrialiseringen innebar ett första 

steg av separering mellan bostad, produktion och handel. Verksamheterna 

specialiserades och växte i omfattning. 

Den borgerliga klassens genomslag blev allt tydligare i det offentliga rum-

met. Genom ökad fritid gavs ett underlag för hotell, restauranger, caféer, 

värdshus, societetshus, teatrar mm. Kring dessa platser skapades en kultur 

av f lanerande borgare. 

Med den ökade produktionen genom industrialiseringen skapades ett stort 

behov att utveckla försäljningen. Handelsbodarna blev butiker genom att 

öppna sig mot gatan och tydligt skylta med vad för varor man hade att sälja. 

I butikerna blev utbudet bättre och varorna lagrades i större antal. Kon-

sumenterna hade mer köpkraft eftersom lönerna stigit och kunde därmed 

handla mer och även unna sig produkter som inte tillhörde livets nödtorft. 

Därmed efterfrågades nya varor. Den ökande konkurrensen samlade ortens 

butiker kring en huvudgata eller torg eftersom mer perifera lägen missgyn-

nade affärerna. När trafiken ökade delades gatan upp i körbana och trotto-

ar. Det skedde på 1870- och 1880-talet i de f lesta svenska städer (Bergman, 

2003). 

Kring sekelskiftet skedde en rad förändringar inom produktionen vilket 

innebar nya förutsättningar för handeln som nu präglades av maskin- och 

fabrikstillverkade produkter. Nya tekniker och nya material kom in på 

marknaden genom import och utveckling. Papper utvunnet av trä och 

bomullstyger är exempel på produkter som kom under denna tid. Stor effekt 

hade den nya förbättringen av paketering genom kartonger och konserve-

ringsburkar som innebar att varumärket blev tydligt och med den följde 

utvecklingen kring reklam. Tidigare var många produkter paketerade i 

butiken och producenten hade därmed inget varumärke som kunde mark-

nadsföras. 
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BASArer, SALuHALLAr, vAruHuS oCH 
uTveCKLinGen MoT SJäLvBeTJäninG

Kring stadens torg uppkom under senare 1800-talet basarer och saluhallar. 

Dessa byggnader var ofta utsmyckade i sin dekor även om basarerna inte säl-

lan hade drag av provisorium. Saluhallarna uppkom som en följd av ökade 

krav på hygien. Där samlades livsmedelshandeln under ett och samma tak. 

Diskarna och båsen hyrdes ut till de som följde uppsatta ordningskrav vad 

gäller renhållning och skyltning mm. 

Passager genom kvarter skapades kring sekelskiftet i en rad svenska stä-

der. Det var ofta två huvudstråk som sammanbands och gav möjligheten 

att inrymma ett antal mindre butiker genom att skapa längre fasader. På 

kontinenten var det här ett gammalt fenomen som fått större omfattning 

och innebar en helt ny byggnadstyp. Butikspassagerna var en föregångare 

till varuhusen som fanns i engelska och amerikanska storstäder redan vid 

Konsumbutik utformad för själv-

betjäning. (Fotoarkivet Arvidsjaurs

kommun)



19 LITTER ATUR

mitten av 1800-talet. Där var principen massförsäljning till relativt låga och 

fasta priser med varor uppdelade i avdelningar. Varuhusen fick betydelse 

för utvecklingen mot den moderna konsumtionskulturen. Där skapades 

en skyddad miljö där främst medelklassens och överklassens kvinnor fritt 

kunde f lanera utan behov av manligt sällskap (Bergman, 2003).   

Utvecklingen av självbetjäning i dagligvaruhandeln slog igenom i USA på 

1930-talet. Krisen framtvingade personalnedskärningar och drev därmed på 

utvecklingen. I Sverige var det KF som drog igång trenden genom att bygga 

om sin butik vid Odengatan i Stockholm 1947. Konsumtionsföreningens 

ledning ansåg att bristen på personal skapade helt oacceptabla väntetider. 

Det var  i sin tur en effekt av landets brist på arbetskraft och därmed svårig-

heterna med rekrytera personal till butiker (Giertz & Strömberg, 1999). ICA 

och andra handlare följde efter och 1951 fanns ca 200 självbetjäningsbutiker 

i landet. För handlarna fanns stora pengar att spara i form av minskad per-

sonal. Utåt talade man gärna om den tidsvinst som kunderna fick möjlighet 

till. I Sverige var motståndet till självbetjäningstrenden inte lika stark som i 

våra grannländer Norge och Danmark. Där pekades främst på den utveck-

ling mot stordrift som den nya trenden drev på. 

EPA, Enhetsprisaktiebolaget AB, och Tempo var två företag som kom att få 

stor påverkan på detaljhandeln i Sverige från 1930-talet. EPA skapades av 

NK, Nordiska Kompaniet, och göteborgska American Bazar. Med tanke på 

den goda utvecklingen för detaljhandeln ville de, efter amerikanska förlagor, 

göra en samordnad offensiv över landet. Första varuhuset öppnades i Örebro 

1930 och vid 1945 fanns EPA på 25 orter. Tempo skapades ungefär samti-

digt genom att postorderföretaget Åhlén och Holm startade butik vid sitt 

kontor i Stockholm. De hade en likvärdig strategi och utbud, men satsade 

i huvudsak på att etablera sig i orter dit EPA inte hunnit. Genom att göra 

massinköp av vanliga bruksprodukter och försäljning till låga priser kunde 

man locka kunder i stor utsträckning. Öppnandet av en EPA- eller Tem-

pobutik blev ofta mindre folkfester med de omkringliggande gatorna fulla 

av förväntansfulla gäster. Inuti var butikerna uppbyggda på ett system av 

gångar med diskar på båda sidor. Som kund fanns möjligheten att utan köp-

tvång klämma och studera varan medan expediterna stod längsmed diskarna 

och väntade på att kunden skulle bestämma sig eller komma med  frågor. 

Detta ingick i strategin och påminde om torgens marknadsstånd med den 

stora skillnaden att på Epa och Tempo fanns ingen påstridig försäljare. 1956 

samordnades kooperativens varuhus till Domus. Det gav en stark start som 

innebar att kedjan på bara några år f ick samma omfattning som sina kon-

kurrenter (Tufvesson, 1988). 
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De svenska varuhusen hade en stor påverkan på stadsbilden i stadskärnorna. 

Vid etablering var det bara de bästa lägena som dög och de olika aktörerna 

hade en överensstämmande bild om vilken lokalisering som var optimal. 

Det resulterade i att många medelstora städer f ick två stora varuhus nära 

varandra på stadens huvudstråk. De nya etableringarna innebar förändrade 

rörelsemönster och angav stadens absoluta centrum. Amerikanska shopping-

malls byggde vid den här tiden på en helt annan modell. Där skulle varuhu-

sen placeras i ändarna på ett stråk och därmed fungera som dragningskraft 

för att få människor att röra sig förbi de mindre butikerna längsmed stråket. 

Etableringen av varuhus var på de f lesta håll välkommen och blev en bidra-

gande kraft vid saneringar i centrum. De stora bankerna följde senare efter 

och byggde sina nya kontor på bästa lägen vid stadens affärsgator. Bankfasa-

der hade däremot en negativ effekt på handelsstråken och utgjorde avbrott i 

raden av butiker (Bergman, 2003).

Under saneringen fick arkaden ett genombrott. Den introducerades på 

Ett par elefanter närvarade vid

invigningen av Domus i Hudiksvall

1962.  (Hälsinglands museums 

bildarkiv, Hudiksvall)
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1950-talet men eran avslutades redan vid slutet av 1960-talet. Under den 

indragna bottenvåningen gavs väderskydd för fotgängare men mörkret var 

inte populärt. Handlarna tyckte inte om att hamna bakom en rad av pelare 

och skyltningen blev svårare. Skärmtak gav inte samma problem men den 

innebar inte heller samma höga exploatering. 

På 1970-talet f ick gågatan sitt genombrott i de svenska städerna. Kritiken 

var till en början omfattande och handlarna var oroliga för att svårigheten 

med att komma fram som bilist skulle få effekt på försäljningen. Undersök-

ningarna visade att så inte var fallet och på vissa håll kunde man tydligt se 

en ökande omsättning (Bergman, 2003).  

Tybble centrum i Örebro planerades

och byggdes under 1950-talet, en

tid präglad av grannskapsplanering.

(Örebro stadsarkiv)

GrAnnSKAPSPLAnerinGenS Syn På STAden 
oCH deSS CenTruM

Grannskapstanken skapades under efterkrigstiden då man upplevde att 

stadens arbetsplatser koncentrerades till centrum medan bostäder byggdes 

i stadens periferi (Sveriges Köpmannaförbund, 1950). Effekten blev längre 

resor för de arbetande. Det framväxande idealet var ett fristående nytt 

samhälle där alla funktioner fanns på kortare avstånd från bostäderna. Den 

nya stadsdelen skulle vara förbunden med den äldre staden och därmed 
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göra det möjligt att tillgodogöra sig storstadens fördelar men samtidigt vara 

geografiskt och administrativt fristående. Genom ett starkt utbud av kultur, 

arbetsplatser och affärer skulle den nya stadsdelen bli nära på självständig.   

De sociala kvalitéerna var viktiga i grannskapet. Själva enheten skulle vara 

begränsad i sin storlek och därmed bli överblickbar och binda samman män-

niskor. Demokratifrågan kopplades till begreppet genom att man planerade 

in lokaler för diskussion och aktivitet. Louise Nyström beskriver det på 

följande sätt: 

”Förortstorget sågs som demokratins bastion. Det of fentliga samtalet i 

butiker, skolor och föreningsliv skulle så att säga skapa immunförsvar 

mot både fascism och kommunism.” (Nyström, 2000, s 11)

Den funktionalistiska utvecklingen med hus i lameller f ick senare kritik för 

att inte skapa tillräckligt goda förutsättningar för social gemenskap. Grann-

kapet kunde ställas mot massamhället och sågs på vissa håll som ett medel 

att uppnå planering på människans villkor. Därigenom var grannskapet ett 

politiskt projekt som skulle leda till välfärdsamhället. Det handlade om att 

skapa aktivitet, gemenskap, politiskt medbestämmande, välbefinnande mm. 

genom att den fysiska miljön formar människan. Samhällsrationalisering 

skulle leda till att kvinnor f ick tid över till att delta i den demokratiska 

processen och komma ut på arbetsmarknaden där bristen var omfattande 

(Urban, 2002).

reKordårenS HAndeLSuTveCKLinG

Under miljonprogrammets dagar grundlades dagens detaljhandelsstruktur 

i Sverige. I städernas utkanter byggdes stora förortsområden med centrum 

på gångavstånd från bostaden. I stadskärnorna byggdes varuhus som krävde 

stora fastigheter och tillgänglighet med bil. Reimers, Hellström, Lange och 

Sandahl (2002) beskriver en rad punkter som förändrade konsumenternas 

situation:

 ♦ Förbättrad hushållsekonomi

 ♦ Kvinnors ökade arbetstid utanför hemmet

 ♦ Ökad biltäthet

 ♦ Förändrad lagstiftning om prissättning och öppethållande

 ♦ Ökad utspriddhet av boendet i städerna bl.a. genom småhusbebyggelse

 ♦ Bättre förvaringsmöjligheter i hemmen

 ♦ Förbättrade vägar och förändrad kollektivtrafik
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Under 1960-talet skedde en utveckling av grannskapens skala. Planeringen 

för nya centrum visade på ett ökat intresse för effektiva, storskaliga struk-

turer och minskat intresse för de mindre grannskapens sociala idéer. Cen-

trumen utformades till sammanhängande anläggningar med inspiration 

från USA där arkitekten Victor Gruen hade skapat inomhuscentrumet.  De 

svenska anläggningarna byggdes kring ett inomhustorg med butiker i ett 

eller två plan. Butikerna hade stora djup och korta skyltfasader längsmed 

centrumets gata och torg för att ge möjlighet till många butiker efter varan-

dra. Skyltfönstrens roll avtog när reklamen och självbetjäningen utvecklades 

(Bergman, 2003). 

1974 byggdes den stora inomhusgatan Gallerian i Stockholm. Den tog sitt 

namn efter italiensk inspiration från 1800-talet och namnet fördes se-

dan vidare över Sverige. Under 1980- och 1990-tal förändrade galleriorna 

stadsbilden i många städer. Den här gången var det inte handlarna själva 

som stod för utvecklingen utan spekulanter, bygg-, fastighets-, och försäk-

ringsbolag m.m. Från 1985 skapas ett par hundra gallerior i de svenska små 

och medelstora städerna. Galleriorna presenterades ofta som en återskapning 

av den traditionella stadens gator och gränder med täta rader av butiker. I 

själva verket är de snarare som ett ut- och invänt kvarter. Rörelsemönstren 

i centrum som helhet påverkades inte i större omfattning i och med att 

galleriorna var placerade på stadens huvudstråk, men gatulivet förändrades 

på sina håll. Eftersom butikerna vänder sig inåt tas livet från gatan och 

koncentreras till gallerians passager. Det gav hela kvarter utan butiker mot 

gatan och besökarna tenderar därmed att göra alla sina ärenden inom gal-

lerian. Genom att dränera gatorna på folkliv och butiker hade galleriorna en 

förminskande effekt på centrumen (Bergman, 2003).

HAndeLnS STruKTuroMvAndLinG 

Sverige har de senaste decennierna genomgått en rad strukturella föränd-

ringar inom handeln som kan ses pågå även idag. Butikerna i de svenska 

städerna har blivit större och färre. Antalet dagligvarubutiker minskade 

från 39 000 butiker 1950 till 6000 butiker 2005 (Kylebäck, 2007). Genom 

stordrift kan handlarna begränsa personal, ha ett bredare utbud, lägre priser 

mm (Konsumentverket, 2005). Den genomsnittliga dagligvarubutiken 

ökade från knappt 400 kvadratmeter till nästan 600 kvadratmeter mellan 

åren 1993 och 2004. 

Den första stormarknaden var Wessels i Malmö som öppnade 1962 (Tufves-

son, 1988). Sedan dess har företeelsen spridit sig över landet och stormark-
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naderna har stått för allt större del av hushållens handel. Konsumenterna 

har blivit mer rörliga genom ökat bilinnehav vilket har inneburit att behovet 

av gående och cyklande konsumenter har minskat och butikerna fått ett 

större upptagningsområde. Genom att etablera butiker i städernas ytter-

områden ges möjlighet till att skapa större enheter på billigare fastigheter. 

Butikerna får då konkurrensfördelar eftersom de är storskaliga och har ett 

stort upptagningsområde. En majoritet av den externa handelns besökare 

kommer i bil vilket medför en rad effekter för bl.a. närmiljön, växthuseffek-

ten och stadens kollektivtrafik. I en stad innebär en extern etablering av en 

stormarknad att orten får en ny, högre nivå i hierarkin av butiker. Stormark-

nadens stora upptagningsområde gör att en större mängd små och mellan-

stora butiker täcks in. Eftersom den lokala marknadens storlek kan ses som 

given under en kortare period så bygger stormarknadens framgång på andra 

butikers tillbakagång. Det skapas därmed en svår situation för butiker i med 

mindre lokaler som ligger i städernas glesare befolkade bostadsområden 

(Svensson & Haraldsson, 2002). 
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den exTernA HAndeLnS eFFeKTer

Det traditionella centrumet en rad fördelar vad gäller tillgänglighet. Möjlig-

heten finns att ta sig dit med många olika sorters färdmedel såsom bil, buss, 

spårvagn, cykel och till fots. Även resecentrum och järnvägsstation finns 

vanligtvis där, vilket ger möjlighet för långväga resenärer. Svårigheten att ta 

sig till centrum med bil är däremot relativt stor. Det krävs ofta regleringar 

av trafiken eftersom stadsmiljön kommit till före bilens genombrott. För den 

externa handeln är förhållanderna de motsatta. Det är svårare att nå dessa 

platser med andra färdmedel än bil. Det kan vara krångligt eller i värsta fall 

omöjligt om lokaliseringen är mycket avlägsen samt om kollektivtrafiken 

och cykelvägnätet är underutvecklade. Bilberoendet i sig leder till högre 

energikonsumtion och har en negativ inverkan på miljön. Etableringen av 

extern handel leder till ökad konkurrens gentemot den lokala handeln och 

kan ge utarmning av centrum och närservice (Book & Eskilsson, 1999). 

Man kan även se det som att cityhandeln och köpcentrum i städernas ytter-

områden befruktar varandra och att utveckling verkar mot att slå ut mindre 

attraktiva butiker. Det menar Svensk Handels vice VD Yvonne Ingman 

(2005) i  debattartikeln ”Nya köpcentra är bra för hållbar utveckling” där 

hon går till angrepp mot debattörer med restriktiv hållning. Hon refererar 

till studien ”Människan, miljön och maten - en granskning av externhan-

delns effekter” som Svensk Handel låtit Handelns Utredningsinstitut göra 

och menar också att nyetablering av externhandel inte stör miljön i någon 

större utsträckning. 

Norge, Danmark, Finland och Nederländerna har det på senare år lagstiftats 

mot etablering av större köpcentrum utanför tätorter. I Norge och Danmark 

planerar man på en regional nivå och markerar därmed vad som är centrum 

i olika städer och tätorter. Nederländerna har en modell där uppsatta krite-

rier får avgöra om en plats kan ses som centrum. Kriterierna handlar om stor 

tillgång till kollektivtrafik och begränsad andel bilresor (Forsmark, 2001). 

HAndeLn oCH 
CenTruM idAG
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Den svenska planeringen däremot präglas av kommunalt planmonopol och 

har i praktiken visat en mindre restriktiv hållning gentemot externhandel 

(Kylebäck, 2007). I Plan och bygglagen (2 kap 4 §, SFS 1987:10) står att det 

ska f innas rimliga möjligheter till service i närheten av områden med sam-

manhållen bebyggelse. Målsättningen har varit att värna om de i samhället 

som har svårare att göra inköp utanför närområdet. 

Tillgången till bilar verkar jämnas ut mellan könen. Bilinnehavet bland 

kvinnor har ökat sedan 1970-talet och samtidigt som det totala bilägandet 

ökar jämnas ägandet ut mellan könen. Det är det dock fortfarande så att 

kvinnor bara äger 34 procent av svenska, privatägda bilar (SCB, 2005).   

 

BiLiSMenS KonSeKvenSer oCH KoSTnAder

Ökat resande innebär negativa effekter på miljön både i närmiljön och glo-

balt. Transportsektorn, till skillnad från andra sektorer, ökar i sin andel av 

koldioxidutsläppen. Den tekniska utvecklingen inom området sker idag inte 

i samma takt som transporterna ökar. En tredjedel av privatpersoners tra-

fikarbete sker på väg till service och inköp (Neergaard, Smidfelt Rosqvist, 

Viklund & Ljungberg, 2008).

Alla drar dock inte samma slutsats. I ”Konsekvenser av dagligvaruhandelns 

strukturomvandling” beskriver Svensson & Haraldsson (2002) ett exempel 

på hur etableringen av stormarknader kan beräknas ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv. De utgår från en tidigare studie (Svensson, 1998) där det 

visade sig att bilresandet i samband med inköp av dagligvaror ökade från 

17,1 km per hushåll och månad till 25,6 km per hushåll och månad efter att 

tre stormarknader etablerat sig i Linköping under tidigt 1990-tal. Omräk-

nat blir resultatet att den totala biltrafiken ökade med två procent eftersom 

trafiken för inköp av dagligvaror utgör ca 4 procent av den totala biltrafiken 

i Linköping. Förändringen innebar även att de nya stormarknaderna på kort 

sikt upptog ca 36 procent av marknaden vilket Svensson & Haraldsson be-

skriver som 3 730 000 kr i kostnadsminskning varje månad för Linköpings 

hushåll genom lägre priser. Frågan är om samhällets kostnader för ökad 

trafik ligger på ett motsvarande värde. Svensson & Haraldsson menar att ett 

sådan kostnad skulle uppgå till cirka tio kronor per kilometer. Är trafiken 

så pass dyr skulle det innebära att förändringen inte har någon samhälls-

ekonomisk effekt. Genom att ta ställning till privatekonomiska kostnader 

såsom tidsåtgång, bensin, värdeminskning och slitage på bilen och lägga 

ihop det med kostnader för trängsel och föroreningar blir slutsatsen att ki-

lometerkostnaden hamnar kring sex kronor. Den ökade handeln vid externa 



27 LITTER ATUR

etableringar innebar nya kostnader men besparingarna blev större eftersom 

konsumenterna handlade till lägre priser. Utvecklingen hade därmed inne-

burit att distributionskostnaderna har minskat. Svensson och Haraldsson 

menar vidare att resursförbrukningen får en snedvridande effekt eftersom 

resande är ”en obeskattad aktivitet”, men även om man kompenserar med 

högre skatter så blir kostnader för distribution fortfarande mindre.  

Falkemark (2006) beskriver hur bilismen i Sverige förutsätts stå för de kost-

nader den skapar. Genom sina beräkningar kommer han till slutsatsen att 

så inte är fallet. Bilisternas skatter uppgår varje år till närmare 74 miljarder 

kronor medan en skälig ersättning, enligt skattebetalarnas förening, för 

underhåll av vägar och externa miljöeffekter som buller och avgasutsläpp   

skulle vara 51 miljarder. Falkemark menar att dessa kostnader är något lågt 

satta och vill även lägga till ett par poster till uträkningen. Om man räknar 

med kostnaderna för trafikolyckor och trängsel tillkommer runt 30 mil-

jarder. Bilismen ger alltså upphov till en rad stora kostnader som delvis får 

täckas av samhället. Slutsatsen blir att bilismen subventionerats under hela 

1900-talet och kanske än idag. 

Varför har då bilismen fått ta så stor i roll i vårt samhälle? Självförstärkande 

mekanismer ser Falkemark (2006) som en bidragande faktor. Ett exempel 

på sådana mekanismer är att bilen ger möjlighet att bosätta sig var man 

vill. Den ökade friheten innebär att f ler bosätter sig på platser som kräver 

bil vilket i sin tur försvagar kollektivtrafiken och därmed leder till att f ler 

får behov att skaffa bil. Ett annat fenomen är att föräldrar kör sina barn till 

skolan. Det resulterar i att ökad trafik och en mer osäker miljö för de barn 

som går eller cyklar till skolan. Vilket i sin tur får f ler föräldrar att köra sina 

barn till skolan.

LoKALiSerinG oCH KonKurrenSFördeLAr

Vid lokalisering av nya handelsetablering tittar företagen på en rad faktorer 

som kan innebära att handelsplatsen blir framgångsrik. Genom att beräkna 

köpkraften hos befolkningen i de omkringliggande områdena kan handels-

företaget få en god uppfattning om vilket underlag som finns. Hushållens 

konsumtion bestäms utifrån den disponibla inkomsten och hur stor andel 

av den som hushållen kan tänkas handla för. Då gäller det att generalisera 

genom att studera vilken typ av hushåll som finns i området och hur den ty-

pen av hushåll konsumerar enligt statistiken (Fölster och Bergström, 2001).   

En tydlig trend idag är att handelns etableringar följer efterfrågan. I de 
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större städerna är trycket störst och de växande kedjorna börjar med att 

etablera sig där för att sedan välja orter i fallande ordning. En annan viktig 

faktor är att ligga nära andra butiker. Kedjorna etablerar sig gärna i grupp 

och ser fördelen med att tillsammans kunna utgöra en stark handelsplats. 

När konkurrensen är hård gäller det att ha ett stort utbud av butiker men 

även att kunna ge andra fördelar gentemot övriga handelsplatser. Långa 

öppettider, god tillgång till parkeringsplatser, utbud av restauranger och 

att platserna är trygga och säkra ses som fördelar (Bergström, Karlsson & 

Kolterjahn, 2004).  

Öberg (2008) beskriver vikten av välordnade parkeringsmöjligheter som en 

viktig strategisk fråga vid utveckling av ett centrum. Parkeringsplatsen ska 

vara säker och trygg. Han förordar en kommunal parkeringspolitik för ”an-

ständig” parkering, alltså att parkeringsplatser samnyttjas och är f lexibla.  

STAdSdeLSCenTruMenS FunKTioner 

I Stockholms län har små och medelstora centrum minskat sin försälj-

ningsandel med 17 procentenheter sedan mitten på 1970-talet. De mindre 

centrumen har idag, jämnfört med för 20 år sedan, en mindre andel säl-

lanköpshandel. Utöver butikerna finns även andra typer av service som har 

stor effekt på mindre centrum. Post, bankkontor och apotek är viktiga för 

centrums attraktionskraft men finns i mindre omfattning representerade 

i centrum idag. Postkontoren har lagts ner och ersatts med serviceställen i 

livsmedelsbutiker, tobaksaffärer och bensinstationer. Dessutom har mindre 

bankkontor lagts ner i många bostadsnära centrum (Eklund & Lund, 2001). 

I mindre centrum är livsmedelsförsäljningen extra viktig. Den kan stå 

för mellan 65 och 94 procent av centrumets omsättning och fungera som 

”ankarbutik”. Det innebär att den är avgörande för att locka besökare till 

centrumet och är därmed viktig för att bibehålla centrumets attraktivitet. 

Eklund och Lund (2001) har gjort en enkätundersökning bland SABOs 

medlemsföretag och fått fram de vanligaste servicefunktionerna i bostadsnä-

ra centrum. Samtliga utav de svarande uppgav att det i centrum fanns minst 

en dagligvarubutik, i 31 procent av fallen fanns det två eller tre. 87 procent 

av centrumen hade restaurang eller café. 80 procent hade f lera butiker av 

typen kiosk eller blomsterhandel. Bankkontor fanns i 24 procent av fallen, 

postkontor i 32 procent och apotek i 31 procent. I sin rapport drar Eklund 

och Lund slutsatsen att ett bra bostadsområdescentrum bör ha fyra egenska-

per: Utbud som ger tillfredställanden service, funktionen av en mötesplats, 

en bra närmiljö och tillgänglighet. Det viktigaste servicepunkten är daglig-
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varuhandel. Framförallt är det rörelsehindrade och äldre som är i behov av 

dagligvarubutik i bostaden närhet. För andra är det främst funktionen med 

att kunna kompletteringshandla som är viktig.

Olsson, Ohlander och Cruse Sondén (2004) drar liknande slutsatser av sin 

studie av förortstorg i Göteborg. De menar att ett torg behöver en större 

livsmedelsaffär, grönsakshandlare, konditori, blomsterhandel, tobaksaffär/

spelbutik, frisör, pizzeria, apotek och bibliotek för att skapa ett levande torg.  

dAGenS uTveCKLinG KrinG KöPCenTruM

Idag går en trend mot att utveckla handelsetableringar mot mer blandad 

stadsbebyggelse. Schønning Sørensen (2007) beskriver i ”Visioner om en 

marknadsstad, Skärholmen/ Kungens kurva” förändringsviljan och visio-

nerna kring utvecklingen av detta område. Målsättningen med projektet är 

att binda samman skärholmens stadsdelscentrum med det externa stormark-

nadsområdet Kungens kurva. Syftet är att skapa ekonomisk tillväxt och 

tydligare profilering av området. I Skärholmen Centrum finns hälso- och 

sjukvård, olika religiösa samfund, skolor och utbildningar på olika nivåer, 

idrottsanläggningar, bibliotek och ett köpcentrum med 130 butiker. Bland 

de som ledde projektet sågs det som ”omodernt och underaktivt” och i 

”behov av upprustning och förnyelse”. Centrumet hade förlorat marknads-

andelar till sina konkurrenter och det fanns en rädsla för att platsen skulle 

stagnera och begränsas till ett lokalt centrum. Genom samarbete mellan 

fastighetsägare, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen startades 

ett projekt som innebar upprustning av utemiljön, nya utbildningsprogram, 

en ny teater och en utbyggnad av köpcentrumet till 90 000 kvadratmeter. 

Området Kungens Kurva-Skärholmen pekades i den regionala utvecklings-

planen ut som viktig knutpunkt utanför citykärnan specialiserad på handel 

i stor skala. Utvecklingspotentialen sågs som stor och man räknade med att 

området inom ett antal år skulle omsätta åtskilliga miljarder. I strategiarbe-

tet skapades inriktningen mot att verka för en gemensam stadsmiljö med en 

mångfald av bostäder, företag, handel och upplevelser. Schønning Sørensen 

beskriver hur kultur och utbildning ska etableras, verka publikdragare och 

motverka handelns stora dominans.  

Mobilia i Malmö är ett område som planeras genomgå en liknande omda-

ning. Mobilia är i sin utformning av extern karaktär men har inte samma 

storlek som Kungens kurva. Lokalerna innehöll tidigare en yllefabrik och ett 

spinneri. Idag präglas området främst av handel och parkering men har även 

150 lägenheter och lite kontor. Malmö Stad har utarbetat ett planprogram 
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med målsättningen att skapa en tätare och mer blandad stad. Det ska ske ge-

nom att tydliggöra de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna i kvarteret, 

bygga bostäder och lokaler för utbildning, kultur, träning/hälsa och biblio-

tek samt att uppföra parkeringshus (Malmö Stad, 2008).  

John McMorrough beskriver i ”City of shopping” hur förhållandet mellan 

handel och staden förändrats:

”Rather than shopping (as an activity) taken place in the city (as a 

place), the city (as an idea) is taking place within shopping (as a place).” 

(McMorrough, 2001, s 194) 

Beskrivningen tyder på en utveckling mot att införa mer stadskvalitéer i 

befintliga handelsetableringar. Utvecklingen kan ses gå mot att skapa att-

raktiva stadsmiljöer för handelns skull. Handeln kräver mervärde i form av 

bilden av staden. En komplex symbios mellan olika funktioner och aktivite-

ter där det f inns något för alla. Bilden av staden blir därmed en del av byg-

gandet av en bra plats för handel genom att den attraherar människor och 

skapar en attraktiv miljö även på externa platser. 

Handelns utveckling går idag också mot att locka besökare genom att mark-

nadsföra sig och skapa ett tydligt varumärke, samt stark identitet åt platsen. 

Martin Öberg (2008) menar att ett bra sätt att locka besökare är att satsa på 

mångfald, gynna det speciella och att ge besökaren möjlighet att göra många 

olika aktiviteter på ett samlat område.  

En tydlig trend bland köpcentrum på olika håll är drivet mot att utöka 

bredden på centrumets verksamhet. Renodlade köpcentrum som utvecklas 

mot att omfatta olika typer av restaurangkoncept, designinslag och kultur. 

En ny ambition är att skapa centrum av underhållning i anslutning till 

köpcentrum och låta de olika aktiviteterna kopplas samman. De upplevel-

seinriktade verksamheterna kan vara biografer, restauranger, nattklubbar, 

badanläggningar, bowlinghallar, isbanor mm. Ett tydligt svenskt exempel är 

Heron City som etablerades vid Kungens kurva 2001. Vid Gekås i Ullared 

har man satsat på att anlägga camping, slalombacke och utomhusteater i an-

slutning till varuhuset. Det blir även viktigare att utveckla tydliga koncept 

att marknadsföra i den hårdnande konkurrensen. Internationellt f inns en 

rad exempel på spektakulära projekt, som förverkligats de senaste åren, ita-

lienska pasticher i Dubai, skidbackar inomhus och centrum på f lera hundra 

tusen kvadratmeter (Kylebäck, 2007).   
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BeHoveT Av GATuLiv i CenTruM

Sociologen Sören Olsson (1998) beskriver fyra viktiga skäl till varför vi be-

höver ha offentliga miljöer och offentligt liv. Den första anledningen bygger 

på värdet av att se och bli sedd på stadens gator och torg. Det uppskattade 

nöjet med att studera hur andra människor beter sig, går klädda mm. men 

också intresset för att visa upp sig och prova olika sätt att vara. 

Den andra anledningen handlar om toleransen som skapas i det offentliga 

rummet. Där sker möten mellan unga, gamla, olika samhällsklasser, olika 

etniska och kulturella grupper osv. när man handlar, äter på restaurang mm. 

Det offentliga livet präglas av få regler men de f lesta följer trotts allt den 

underliggande regeln om tolerans. Vi accepterar att andra är olika oss själva 

så länge de har ett respektfullt beteende. 

Det tredje skälet är att det offentliga livet har betydelse för känslan av att 

vi lever i ett samhälle. Ett slutet liv kan bryta upplevelsen av att vi är en del 

utav en större helhet. Även i stadsdelar eller förorter är det viktigt att det 

skapas en medborgaranda med samhörighet, en känsla av att man är beredd 

att göra en insats mot gemensamma problem. Olsson tror även att det kan 

behövas platser som ger upphov till en identitet i sitt omland. Platser som 

kan upplevas som områdets, stadsdelens, stadens eller förortens hjärta eller 

mittpunkt och där alla förr eller senare passerar. 

Den fjärde och sista anledningen till att offentligheten är viktig står i dess 

demokratiska funktion. Historiskt sett har stadens miljöer haft en stor ver-

kan på uppkomsten av det moderna samhället. I urbaniseringens tid skedde 

debatter och diskussioner på gator och kaféer i storstäderna och ur detta 

växte krav på inf lytande och demokrati. I modern tid har Vaclavplatsen i 

Prag, Belgrads gator och Himmelska Fridens torg fått stor politisk innebörd.  

CenTruMS 
oFFenTLiGA ruM
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deT PrivATiSerAde oFFenTLiGA ruMMeT

Köpcentrum är ett exempel på etableringen av privata rum i staden med 

samma grundläggande funktion som gågator. Book och Eskilsson menar 

att galleriors målsättning är att skapa en attraktiv miljö, ofta med inspira-

tion från traditionell centrumbildning. I slutändan skapas en miljö med helt 

andra förutsättningar eftersom köpcentrum är en miljö utvecklad för att ge 

mervärde åt en utvald målgrupp. Platsen är skapad för att locka besökare 

med vilja och möjlighet till stor konsumtion. Det är en övervakad plats 

som har sina egna regler och därmed kan verka för att utesluta oinbjudna. 

Köpcentrum präglas också av sina öppettider. Det är en levande miljö när 

butikerna är öppna men är inte tillgänglig när kvällen kommer. En vanlig 

beskrivning av gallerior och f lygplatser är begreppet ”non-places”. De är 

alltså en sorts ickeplatser som saknar platsbundenhet och därmed skulle 

kunna vara lokaliserade var som helst i världen. I de svenska städerna har 

inglasade gallerior byggts upp på bred front. Med en sådan satsning var 

målet ofta att konkurrera med externa etableringar. Risken är dock stor att 

de centrala galleriorna konkurrerar ut den övriga centrala handeln (Book & 

Eskilsson, 1999). 

Book och Eskilsson(1999) beskriver det traditionella centrumets och den ex-

terna handelns fördelar och nackdelar i relation till varandra. De finner att 

i det traditionella centrumet f inns en större blandning av verksamheter och 

därmed ett större utbud. Det kan innebära att f ler ärenden kan utföras vid 

samma vistelse och att centrumets verksamheter kan dra nytta av varandra. 

Det får även till effekt att centrumet blir mer levande och att olika grupper 

möts. I och med att olika verksamheter har olika öppettider hålls centru-

met levande under större del av dygnet. Genom att kultur- och nöjesutbud 

blandas med arbetsplatser, boende, handel och parker utnyttjas centrumet 

i större omfattning och det f inns tillgängligt även efter butikernas stäng-

ningstid. 

Den urbana utomhusmiljön och dess offentliga platser ser Eskilsson och 

Book som en fördel, eftersom centrumet i större utsträckning är tätt sam-

lat samt blandat i ålder, skala och stil. Den offentliga miljön ger upphov 

till möten och är tillgänglig för alla i samhället vilket resulterar i en social 

miljö. 

De externa köpcentrumen är inte offentliga områden och det innebär bland 

annat att ägaren kan sätta upp regler för människors tillträde. Oönskade 

gäster kan avvisas på gott och ont. Det kan ses som en nackdel men kan 

även ses som en möjlighet att genom bevakning hålla en hög säkerhet. I den 

externa gallerian skapas en fotgängarvänlig inomhusmiljö vilket ger stor 
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smidighet och korta förf lyttningar. Miljön är helt okänslig för väder och 

vind och under taket f inns möjlighet att skapa ett rikt utbud av olika varor 

och tjänster. I de externa köpcentrumen återfinns ofta de billigare återför-

säljarna av olika produkter men den främsta konkurrensfördelen är natur-

ligtvis att det är lätt att nå dit med bil och att parkeringen är gratis (Book 

& Eskilsson, 1999).  

Book och Eskilsson ser de externa handelsmiljöerna som antiurbana. Trotts 

ambitionen i vissa köpcentrum av att skapa en miljö som påminner om den 

traditionella staden eller marknadsplatsen så uppnår man inte känslan av 

stad. Det går inte att skapa fasader, brokighet, skiftande bebyggelse mm. på 

konstgjord väg. 

CenTruMeTS ForM oCH STruKTur

I ”Stadskärnehandbok för morgondagen” beskriver Martin Öberg (2008) 

hur centrummiljöers form och utsträckning påverkar handeln. Han framläg-

ger vikten av koncentrerade gångstråk, tydliga målpunkter och destinationer 

samt vikten av torgen som samlingsplats. Det beskrivs alltså som viktigt 

ur kommersiell synpunkt att ett centrum är lättnavigerat och möjligt att 

överblicka. Genom att bygga upp ett centrum kring viktiga målpunkter 

genereras besöksf löden till omkringliggande verksamheter. Målpunkterna 

kan bestå av till exempel torg, gallerior, arenor och resecentrum. Om ett 

centrum byggs upp kring en rad målpunkter rör sig besökarna mellan dessa 

och goda förutsättningar för kommersiella stråk skapas. Öberg beskriver det 

som god strategi att utveckla centrum kring ett begränsat antal stråk. Det 

gör stadskärnan tätare och butikerna samlas. Det är negativt att ha enstaka 

butiker på bakgator eller att tvingas gå förbi f lera banker, eller andra verk-

samheter med tomma fasader, för att nå sitt slutmål. 

Sören Olsson beskriver i ”Det offentliga stadslivets förändringar” (1998) oli-

ka drag för Göteborgs huvudstråk. För att en gata ska kunna utvecklas som 

stråk är det viktigt att gatan fungerar som passage genom en stadsdel gärna 

med hjälp utav cykelbanor och spårvagnstrafik. Biltrafiken däremot kan 

ha negativ effekt. Kraftig biltrafik är svår att förena med attraktiva stråk. 

Trafiken har en störande effekt genom att bullra och släppa ut avgaser. För 

att stadens stråk ska befolkas krävs även att de är omgivna av arbetsplatser. 

Olssons exempel är universitet som i Göteborg ger folkliv åt omkringlig-

gande stråk genom att studenter och anställda vistas i området. Naturligtvis 

ger gatans verksamheter också förutsättningar för vilken roll den spelar i 
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staden. På Göteborgs huvudstråk är bottenvåningarna försedda med publika 

verksamheter som har kontakt med gatulivet. Olsson tycker sig se en situa-

tion där stråken får allt större betydelse för stadens folkliv i förhållande till 

torg och platser. Delvis förklaras den utvecklingen genom att biltrafiken har 

fått stor påverkan och gör att torgen, som ansluter till stora gator, har blivit 

genomfartsleder för trafik eller fyllts med parkeringsplatser. Samtidigt har 

gång- och cykeltrafikanter haft möjligheten att välja alternativa stråk där de 

kan undvika biltrafiken. Olsson menar även att stråket erbjuder en variation 

av rörelse och stillastående/stillasittande medan torget är mer statiskt. Ge-

nom att stråken erbjuder större variation och förändring ges bättre förutsätt-

ningar för f ler intryck och möjlighet att se och synas.  

Book och Eskilsson sammanfattar vad butiksägare på Södra Förstadsgatan i 

Malmö ser som attraktivt med sin gata utifrån en artikel i SDS (2/5 – 1999):

 ♦ Gatans längd är 450 meter vilket anses vara idealet för en shopping-

gata. 

 ♦ Gatan är smal vilket skapar intimitet

 ♦ Butikslokalerna är djupa och har smala skyltfönster. Långa skyltfasa-

der kan vara svåra att göra intressanta

 ♦ På gatan finns inga banker eller andra institutioner som har döda 

fasader

 ♦ Vid gatan finns inga större butikskedjor representerade utan gatan 

har ett blandat butiksutbud.

 ♦ Gatan ligger centralt i staden och nära en utav de framtida Citytun-

nelstationerna

Olika utformningar på vägnätet kan ge olika förutsättningar och rent ge-

nerellt så ger det klassiska rutnätet en rad fördelar. Det innebär att gatorna 

får ett likvärdigt förhållande till varandra. Diagonala gator skulle då kunna 

innebära en förbättring av tillgängligheten men samtidigt bara innebära 

att det läggs ett nytt rutnät över det gamla men nu i en annan vinkel. 

Gator och rumsligheter kan även tolkas efter syntaktiska rumsamband och 

rumsavstånd. De bestäms efter hur mycket vi ser av en gata vi rör oss på, 

hur många gånger vi samtidigt måste svänga och byta gata för att nå vårt 

mål och om vi genom gatornas sträckning kan avgöra om vi är på rätt väg. 

Ett syntaktiskt avstånd mellan två gator kan enkelt uttryckas som det antal 

olika gator som vi behöver färdas på när vi rör oss från en gata till en annan. 

När vi rör oss i ett gatumönster tvingas vi då och då svänga för att hitta 

rätt, men minskar vi antalet svängar blir det lättare att hitta. I ett rutnät är 

det syntaktiska avståndet alltså ett steg när den andra gatan korsar den för-

sta och två steg till alla andra gator. I ett mer modernistiskt vägnät uppdelat 

i hierarkier blir sambanden mer komplexa. Eftersom rutnätsplaner innebär 
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att gatorna blir mer jämnbördiga skapas bättre förutsättningar för att han-

deln ska sprida sig eftersom f ler gator får acceptabla lägen för butiker och 

inte bara huvudgatorna. Små och stora kvarter skapar också olika förutsätt-

ningar. Stora kvarter tenderar till att utveckla fram- och baksidor och vid 

långa kvarterssidor med mindre trafik riskerar butikerna att avta mot sidans 

mitt medan hörnena är attraktiva för många verksamheter (Bergman, 2003).  

I ”Butiken och planen” (Sveriges Köpmannaförbund, 1950) beskrivs en rad 

utformningsidéer som kan vara intressanta att ta ställning till även idag. 

Där framhålls vikten av att centrumet är trivsamt och inbjudande. Det kan 

uppnås genom att samla butikerna kring ett intimt torg alternativt en af-

färsgata. I skriften beskrivs det även som viktigt att hålla butiksfasaderna 

sammanhållna. Att blanda butikerna med banker, apotek, postkontor mm. 

rekommenderas inte här heller. Andra användningar kan finnas i anslutning 

till butikerna men får inte utgöra avbrott i raden av butiker. 
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KonKurrenSKrAFT

Handeln är en bransch i ständig förändring. Nya etableringar har byggts 

upp i rasande takt och konsumtionen ser ständigt ut att utvecklas. Samti-

digt som f ler handelsplatser skapas ökar konkurrensen sinsemellan. Städers 

olika etableringar ställs mot varandra och tävlar om att locka besökare. 

Genom ökad bilism spelar avstånden en mindre roll. Det är möjligt att locka 

besökare till avlägsna platser genom att handelsplatsen har andra fördelar att 

erbjuda. 

Konkurrensen leder till ett hårdare klimat där mindre stadsdelscentrum 

riskerar att marginaliseras och få en roll där endast kompletterande inköp 

görs. När konsumenterna väljer att göra sina inköp på andra platser genom-

går centrumet en tillbakagång med färre människor i rörelse och minskat 

utbud av service. Ett minskat serviceutbud leder till en negativ spiral och 

ytterligare minskad handel. Att färre personer rör sig i centrum kan i sin tur 

leda till att platsen upplevs som otrygg. Handelsplatsens konkurrenskraft är 

på det sättet kopplad till hur den fungerar och upplevs som stadsmiljö. Det 

krävs attraktivitet för ett levande centrum.

Om man med säkerhet ska kunna veta att ett centrum kan fungera långsik-

tigt och därmed säkerställa service till de boende under en längre tid är det 

nödvändigt att centrumet kan vara konkurrenskraftigt gentemot andra cen-

trum och handelsplatser. Därmed ges bättre förutsättningar för de handlare 

som ska vara verksamma på platsen. De följande målsättningarna har det 

gemensamt att de leder till att centrumets konkurrenskraft stärks. 

MåLBiLd 
Arbetets målbild resonerar kring ämnen som tagits upp i tidigare kapitel och 

beskriver principer för vad som är viktigt att sträva mot i planeringen av 

centrum. Därefter sätts en tydlig målsättning och olika lösningar beskrivs. 

De olika målsättningarna är kopplade till varandra och påverkar varandra. 

Tillsammans har de betydelse för centrumets livskraft.
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TiLLGänGLiGHeT

Det finns olika sätt att skapa en miljö med förutsättningar för aktörerna 

att locka kunder. En viktig del är tillgängligheten. Ett centrum behöver ha 

en lokalisering som innebär god tillgänglighet med olika kommunikations-

medel. Att f innas i anslutning till en busshållplats och uppföra tak över 

cykelparkering är exempel som gör det lättare för kunden. För att handeln 

ska vara framgångsrik har tillgången till bilparkering större påverkan. Ett 

vanligt ideal för handlare är att ha stort antal platser så att kunden lätt kan 

hitta en gratis plats i närhet till butikens entré.

Bra förutsättningar för bilburna kunder kan samtidigt ge negativa effek-

ter på miljön och centrumets offentliga rum. Bilismen ger ökat utsläpp av 

växthusgaser och innebär mer partiklar samt marknära ozon i stadsmiljön. 

I planeringen av ett centrum kan tillgängligheten inte nedvärderas för att 

värna om miljön. De f lesta städer har andra centrum med stor tillgång till 

parkeringsplatser. Ett nyetablerat centrum som är svårt att nå med bil inne-

bär att butikerna har betydligt svårare att etablera sig eftersom de bilburna 

kunderna väljer att handla hos konkurrenterna. Det f inns många äldre 

stadsdelscentrum och grannskapscentrum från 60-talet och tidigare som 

lokaliserats avskilt från städernas större transportleder. I den typen av cen-

trum får butikerna en svårare situation eftersom det inte f inns lika många 

parkeringsplatser, butikslokalerna är mindre och centrumet har prioriterad 

koppling till kollektivtrafiken. Till den sortens centrum är det relativt få 

som tar sig med bil (Olsson, Ohlander & Cruse Sondén, 2004). 

Ser man till staden som helhet vore det positivt att få f ler konsumenter att 

ta sig till butiker genom att gå, cykla eller ta bussen och därmed begränsa 

biltrafikens utsläpp, trafikledernas barriäreffekter och bullerproblematiken.  

De tydliga fördelarna med att ta bilen och handla på stormarknader utanför 

centrum motverkar den utvecklingen. Externa butikerna kan erbjuda bättre 

priser så en förändring skulle få effekter på hushållens ekonomi och det 

skulle även krävas förändrade vanor och levnadsmönster. Handlingsmönst-

ret kan inte förändras medan gratis parkering och lokalisering i anslutning 

till motorleder fungerar som avgörande konkurrensfördelar. För att förändra 

handelsvanorna behövs kommunala helhetsgrepp och mellankommunalt 

samarbete.

För planeringen av centrum bör målet vara att skapa tillgänglighet med 

olika färdsätt och på så vis minimera andelen bilburna kunder och ge alla 

människor möjlighet att besöka centrumet. Därigenom kan centrumet också 

vara tillgängligt i ett framtidsscenario där bilen spelar en mindre roll. 
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Målsättning: 

Centrumet ska vara lätt att nå med cykel, bil, kollektivtrafik och till fots.

Stora parkeringsplatser är en nödvändighet men det är även viktigt att ha 

andra rörelsestråk kopplade till centrumet för att skapa goda gång-, cykel- 

och kollektivtrafikförbindelser. Lokaliseringen måste vara konkurrenskraf-

tig i en framtid med minskad bilism. Det innebär till exempel att centrumet 

har behov av att ligga i närhet till sina kunder. De stora infartsledernas vikt 

kan inte ignoreras men det är även viktigt att se till avståndet till bostäder 

och verksamheter. De mest fördelaktiga lägena är därmed de punkter inom 

staden där de olika transportsättens stråk möts. 

I ett lokalt perspektiv kan det f innas möjligheter att förändra transportva-

norna. Genom att minska på antalet parkeringsplatser kan andelen bilburna 

besökare minska i ett område som till exempel ett centrum. Ett exempel är 

Köpenhamns innerkärna där man låtit ta bort 2-3 procent av parkerings-

platserna varje år (Gehl & Gemzøe, 2001). Samtidigt har cykeltrafiken ökat 

med 65 procent på 20 år. Det är troligt att denna process kräver god till-

gänglighet med andra transportsätt och att centrumet inte har stark kon-

kurrens från andra centrum. I annat fall riskerar det att slå mot centrumets 

servicefunktioner.   

STorSKALiGHeT oCH FLexiBiLiTeT

Den externa handelns framgång har byggts upp av god tillgänglighet med 

bil, gratis parkering samt billigt och effektivt inköp med stort utbud. 

Marknaden har drivit på utvecklingen mot större och större butiker sedan 

självbetjäningens intåg på 1940-talet. Större butiker innebär större volymer 

av varor och därmed en konkurrensfördel med lägre kostnader relativt sett. 

För att kunna konkurrera med större etableringar krävs att butikerna i ett 

centrum är av en viss storlek och därmed kan effektivisera sin verksamhet 

genom stordrift. Stordriften innebär att priser blir lägre och därmed gör 

hushållen en bättre affär. Hushållens besparingar får då en positiv effekt på 

samhällsekonmin. 

Samtidigt som butikerna blivit större har de också blivit färre. Färre butiker 

innebär att hushållen får en längre resa samt att vissa grupper, främst unga, 

äldre och rörelshindrade, får svårt att nå de billigare butikerna. Det bästa 

alternativet för konsumenterna är stora butiker på tillgängliga, centrala 

platser eftersom man då kan kombinera korta restider med låga priser. För 

handelns aktörer innebär det dyrare mark på mindre ytor och sämre tillgång 
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till parkering. Stora butiker är därmed svåra att skapa på centrala plat-

ser och inte heller den bästa lösningen i alla situationer. Lokalerna måste 

passa den aktuella verksamheter och dess behov. Butiker drivs på olika sätt 

utav olika ägare. De stora svenska kedjorna driver främst verksamheter där 

varorna säljs dyrare i mindre lokaler och har lägre priser i större butiker. De 

senaste åren har Lidl och Netto gjort intåg på den svenska marknaden. De 

har som koncept att sälja varor billigt i relativt små lokaler. Centrumet bör 

utformas med en variation av olika lokaler som passar åt olika verksamheter. 

För att ge möjlighet till billiga varor för konsumenterna bör det f innas möj-

lighet för storskaliga butiker. Frisörer, kaféer, skomakerier, tobaksaffär mm. 

är exempel på butiker som drivs i mindre lokaler och som också är viktiga 

för centrumets utbud.

Målsättning:

Centrumet ska ha ett brett serviceutbud genom goda lokaler anpassade efter 

den verksamhet som sker.

Centrumet behöver lokaler som passar en bredd av olika verksamheter. 

Genom att utforma bebyggelsen med olika husdjup kan lokaler skapas med 

varierad yta. Riskerna är annars att de större butikerna upptar alltför stor 

del av fasaden mot gatan eller att det inte går att skapa lokaler med olika 

storlek. Det är även positivt om lokalerna kan varieras och anpassas över tid. 

Variationer i butiksyta är stor och det är därför positivt om det f inns möj-

lighet att utöka lokalen eller byta den mot en annan lokal i närheten. För att 

ett centrum ska få en blandning av olika sorters lokaler kan det även vara 

positivt om det f inns ett utbud av fastighetsägare. På så sätt kan varje ägare 

f inna sin egen nisch och handlarna får större chans att hitta en fastighetsä-

gare som är villig att erbjuda en lokal.

 

uPPLeveLSer oCH idenTiTeT

Öberg (2008) pekar på andra möjligheter till att göra ett centrum konkur-

renskraftigt. Han beskriver vikten av att specialisera och bygga vidare på 

områdets egna identitet. Det är viktigt att vistelsen i centrumet blir en 

upplevelse och att människor trivs på platsen. Trivsel kan ses som subjektivt 

och hur trivsel skapas är det svårt att veta säkert.  

I handelns utveckling är det tydligt att handelsplatserna har blivit mer och 

mer ensidiga. Handeln skedde under 1800-talet på marknaden i stadens 

centrum eller på gården där man också bodde och arbetade (se exempel-

vis Book & Eskilsson, 1999; Bergman, 2003). Idag byggs handelsplatser i 
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städernas ytterkanter där övriga funktioner har en mindre roll. Handeln är 

överordnad och blandas ibland med ett fåtal restauranger eller caféer. Dessa 

platsers karaktär eller brist på karaktär har gett upphov till begreppet ”non 

-places”. De har en struktur och utseende som gör att det inte f inns någon 

koppling till platser där de ligger men däremot liknar de andra handelsplat-

ser i andra delar av världen. Trenden går mot att införa andra funktioner 

på dessa platser för att skapa en mer intressant miljö med större variation. 

Vissa platser satsar på ett större utbud av upplevelseinriktade verksamheter 

såsom biografer och bowling som Heron city i Kungens kurva (Sørensen, 

2007).  På andra håll går man mot en mer stadsmässig blandning genom att 

ge utrymme för bostäder och kultur. Ett exempel på det är området Mobilia 

i södra Malmö (Malmö Stad, 2008). Utvecklingen förefaller gå mot att i 

större grad blanda olika funktioner för att därmed skapa en plats med större 

komplexitet och variation. En plats borde kunna skapas med mer stadsmäs-

sig blandning från första början så att den upplevs som stad för att det är 

en del av staden och inte på grund av dess yta. Ytan är i sin tur en del av 

marknadsstrategin och därmed en konstgjord produkt skapad för att locka 

besökare.

Målsättning: 

Centrumet ska ha identitet och karaktär som gör vistelsen där upplevelserik.

I marknadens konkurrens är det inte alltid tillräckligt att kunna erbjuda ett 

brett utbud utav butiker. Genom att skapa en spännande miljö med stort 

innehåll och variation finns möjlighet att locka f ler besökare och det kan 

även bli en del utav det unika som särskiljer platsen från dess konkurrenter. 

Utbudet kan ge platsen karaktär och identitet som hjälper platsen att locka 

besökare men det f inns även andra delar att arbeta med under planeringen 

av ett centrum. Det handlar till stor del om utformningen av centrumet 

som plats, det vill säga vilket uttryck arkitekturen har, hur byggnaderna 

är formade kring centrumet, på vilket sätt mark, bänkar och planteringar 

är utformade. Gränsen för vad som kan göras i planeringen av ett centrum 

är begränsad till bebyggelsens utformning, vad som är privat och offentlig 

mark, hur den offentliga marken ska utformas och vad de olika ytorna mark 

kan användas till. I vilken mån platsen erbjuder identitet, karaktär och 

upplevelse ligger till stor del i händerna på de aktörer som befolkar platsen, 

fastighetsägare och handlare men även besökare, boende och arbetande. 

En vanlig strategi som fastighetsägare använder för att göra ett centrum 

spännande är att anordna olika arrangemang där artister uppträder eller 

företag visar upp sig. Andra platser kan bli intressanta bara genom att där 

f inns annorlunda verksamheter eller en stor blanding av människor. 
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FunKTionSBLAndninG

Handeln har gått från att vara en del utav staden till att bli mer avskiljd och 

monofunktionell. Idag går trenden mot att åter blanda handel med annan 

användning. Det monofunktionella anses inte attraktivt och miljön behöver 

mer stadsmässig struktur och komplexitet för att bli levande. I planeringen 

utav nya centrum är det viktigt att se denna utveckling och lära sig av tidi-

gare misstag. Trenden inom handelsområden att skapa miljöer med större 

variation av funktioner innebär också en mer urban miljö som inte bara 

kommer besökare till del. Att ha bostäder och kontor i centrum ger tillgäng-

lighet till service samtidigt som butikerna får en större grupp potentiella 

kunder. Att blanda bostäder, kontor, kultur och handel ger också en miljö 

där människor rör sig hela dygnet.

Målsättning:

Centrumet har en blandning av servicefunktioner, kontor och bostäder. 

Inom planeringen finns invanda mönster som styr mot separering av olika 

verksamheter. Det krävs vilja och mod att styra ett område till funktions-

blandning, men också att kunna ge f lexibilitet och låta en användning få 

förändras över tid. Det är då viktigt att bebyggelsen är anpassad till det den 

ska användas till men också att den kan förändras till att utnyttjas till andra 

ändamål framöver.

SynerGieFFeKTer

Ett utbud av olika sorters butiker och aktiviteter ger synergieffekter och 

innebär att människor rör sig i centrumet under längre tid. Genom att 

blanda restauranger, bibliotek, café, teatrar, butiker mm. kan man uppnå 

en miljö som ger bättre förutsättningar för alla aktörer. Framförallt är det 

större funktioner som gör att många människor dras till platsen. Det kan 

handla om livsmedelsbutiker, systembolag eller bibliotek som drar stora 

mängder besökare och ger goda förutsättningar att driva andra verksamheter 

i dess anslutning. Ett tydligt exempel är de korvvagnar, f iskvagnar och lott-

försäljare som finns utanför många mataffärer. För butiksägare är det därför 

inte bara viktigt hur butiken ligger i förhållande till kunder och transport-

vägar. En avgörande faktor för hur bra en lokalisering fungerar beror på 

vilka andra butiker och centrumfunktioner som finns i dess närhet.  Många 

samlade aktörer ger mervärde även om det ibland kan leda till intern kon-

kurrens. Den interna konkurrensen kan upplevas som något hotande men 
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gör samtidigt att handelplatsen får större variation och lägre priser. Effekten 

av många samlade aktörer inom samma område blir därmed att centrumet 

ökar sin konkurrenskraft gentemot andra handelsplatser.  

Målsättning:

Centrumet kan skapa och tillvarata synergieffekter som skapas av olika 

verksamheter.

För att skapa synergieffekter är det viktigt att locka större aktörer vars verk-

samheter attraherar många besökare. Mindre verksamheter behöver lokaler 

i anslutning eller möjligheten att utnyttja torgyta till temporära stånd och 

vagnar. Det är därmed viktigt att man planerar in lokaler för mindre och 

större serviceverksamheter i centrumets bebyggelse. För att de olika aktörer-

na ska kunna verka i anslutning till varandra och dra nytta utav kopplingen 

sinsemellan kan det vara positivt med ett samarbete i form av en centrumor-

ganisation eller liknande sammanslutning.

KonCenTrerAde FLöden Av TrAFiKAnTer

Ett centrum behöver stora f löden av trafikanter längs tydliga stråk. Män-

niskors rörelse är en nödvändighet för att ge butiker och annan service goda 

möjligheter att driva sin verksamhet. 

Målsättning:

Centrum har ett eller f lera tydliga stråk där f lödet av trafikanter blir som 

mest koncentrerat.

Genom att f löden av människor koncentreras till ett avgränsat område 

skapas bättre förutsättningar för att locka kunder till butikerna. Idén är 

helt enkelt att de gator som har bäst förutsättningar för handel beskrivs som 

a-stråk och de gator som har en något sämre situation märks ut som b-stråk. 

Sedan bör områdets butiker samlas till dessa stråk och stråken bindas sam-

man för att skapa ett kompakt och sammanhållet centrum. En amerikansk 

modell som utvecklades på 1950-talet och som fortfarande förespråkas 

innebär att stråk byggs upp mellan målpunkter som på så vis rör sig männis-

kor mellan målpunkterna och stråkens butiker får många förbipasserande, 

presumtiva kunder. 

Risken med konceptets idé att dränera ett fåtal gator på annat än handel 

kan vara att den övriga kärnan känns livlös och tom och att a-stråkens liv-

fullhet försvinner under de timmar butikerna har stängt. Därför är det vik-
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tigt att gatorna har en variation av funktioner. När butikerna stängt håller 

restaurangerna öppet och människor sitter på balkongerna till sina bostäder. 

Det kan också vara positivt att staden har lugnare platser där rörelsen av 

människor inte är lika intensiv. Det ger en mer varierad stadsmiljö.

FoTGänGArvänLiG uToMHuSMiLJö

Inomhusmiljöer i form av gallerior ger en rad negativa effekter. De dränerar 

centrumets gator på liv, har egna regler för vad som tillåts och stängs igen 

på kvällar och nätter. Genom att butikerna i en galleria vänds inåt skapas 

döda fasader ut mot gatorna och den minskade rörelsen av människor på 

omkringliggande gator ger försämrade förutsättningar för att bedriva handel 

och andra serviceverksamheter. Däremot bör en central miljö vara fotgäng-

arvänlig och begränsa väderkänsligheten för att skapa en längre säsong. Det 

är även positivt om man kan uppnå den trygghet som gallerior kan ha utan 

att begränsa den aktivitet som sker på gator och torg. I gallerior kontrol-

leras och begränsa besökarnas möjligheter att samla in pengar för en god 

sak, rita porträtt eller agera gatumusikant. Ytorna mellan butikerna hyrs 

ut på samma sätt som montrar i mässhallar. Som handelsmiljö är gallerian 

framgångsrik. Den ger handlarna goda förutsättningar att driva butiker och 

fastighetsägarna höga hyror men det fungerar inte som ett offentligt rum. 

Oavsett hur nära besökaren når med bilen, cykeln eller bussen måste besö-

karen alltid ta sig den sista biten till fots. För att skapa en miljö där män-

niskor kan trivas är det viktigt att utforma utemiljön så att det är trevligt att 

uppehålla sig på platsen och vandra mellan butikerna.

Målsättning:

Centrumet har en fotgängarvänlig utomhusmiljö.

För att uppnå en fotgängarvänlig miljö krävs planering kring hur kopplingar 

mellan olika trafikslag och olika serviceverksamheter fungerar men även 

platsens detaljutformning som möblering och materialval. I utformningen 

av centrum kan det vara bra att leta efter inspiration i fördelarna med gal-

leriors utformning. De ger skydd mot vädret och skapar en trygg miljö med 

fokus på att platsen är hel och ren. Utomhus kan man även skapa en större 

variation genom att ge möjlighet till sol eller skugga.
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Viskan går genom Borås centrum

och vidare ner mot regementsområ-

det. 
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Regementsområdet

reGeMenTeT i STAden

Regementet ligger i sydvästra Borås och separeras från den övriga staden av 

Varbergsvägen, Viskadalsbanan, Öst-Västleden och Viskan. I Väster gränsar 

Regementet till stora naturområden och utgör därmed stadens gräns mot 

landsbygden.   

KArTA 2

PLATSen
Följande kapitel beskriver regementsområdet i Borås och baseras på en invente-

ring av området och den planering som skett för dess uteveckling. Inventeringen 

ligger till grund för arbetets förslag.
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KArTA 3

BArriärer oCH FörBindeLSer

Regementet ligger relativt centralt i staden men kontakten med de närlig-

gande stadsdelarna begränsas av barriärer. Genom de olika barriärerna finns 

förbindelser som gör att gång-, cykel-, buss- och biltrafik kan fungera mel-

lan stadens olika delar. Förbindelserna har skapats genom att transporten 

sker i olika plan, genom viadukter, tunnlar och broar, eller att barriären vid 

enstaka punkter kan korsas i samma plan. De större transportlederna binder 

Stadsdel

Barriär

Förbindelse

Kartan beskriver Regementet och

dess förhållande till anslutande om-

råden. De olika områdena separeras 

av barriärer och ett fåtal förbindel-

ser kopplar dem samman. 
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samman Borås med dess omkringliggande orter och underlättar för resor 

från den ena ändan av staden till den andra. Samtidigt fungerar de som bar-

riärer vid kortare resor med bil, cykel och till fots inom staden. 

Viskadalsbanan förbinder Borås med Varberg men på en lokal nivå separerar 

den Regementet från bostadsområdet Göta och St. Sigfrids Griftegård. I 

norr är Öst-Västleden en stor barriär mellan regementsområdet och Tullen 

samt mot Parkstaden. Främst för att avståndet mellan stadsdelarna är såpass 

stort.  

HiSToriA

1972 började en nedåtgående trend för det svenska försvaret. Efter tillväxt 

sedan 1936 var det dags att slå samman en rad förband och därmed minska 

utgifterna. Utvecklingen gick mot allt färre förband men I-15 klarade sig 

i nedskärningar 1972 och 1989. 1992 var det dock dags att reducera verk-

samheten och en tredjedel av de anställda f ick gå. 1996 togs beslutet att I-15 

skulle läggas ned i en överenskommelse mellan Centerpartiet och reger-

ingen. Som en följd av nedläggningen skapades Sjuhäradspaketet som var en 

statlig satsning på näringsliv och högskola. Den verkade under stark hög-

konjunktur och gav mycket gynnsamma effekter för Borås. 

Regementet hade inför avvecklingen 1997 och 1998 350 anställda. Re-

gementet disponerade 1500 hektar kommunmark och 743 hektar i Bråts 

övningsfält söder om Regementet (Berglund, 2005).

Förbindelse i form av en gångbro 

över Viskadalsbanan.
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Utsnitt på karta 4

KArTA 4

KArTA 5

Befintlig väg
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KoMMuniKATion

Regementsområdet förbinds genom Regementsgatan, som har passage över 

Viskadalsbanan till stadsdelen Göta. Norrut verkar Öst-Västleden som bar-

riär till stadsdelen Tullen. Områdets koppling till centrum är svag eftersom 

det inte f inns något tydligt stråk som förbinder stadsdelarna. Fågelvägen 

har området bara 1500 meter till järnvägstationen, men kortaste vägen går 

genom industrier, passerar över två tågspår och genom Brodalsmotet. 

Området är förbundet med Göta och Centrum genom stadsbusslinje 6. 

KArTA 6

Stadstrafiknätet utformning inne-

bär att linje 6 når Regementet.

Linje 6 går längs Regements-

gatan.

Busslinje

Busshållplats
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LAndSKAPeT

Regementsområdet har skillnader i topografi och varierar mellan öppet och 

skogsbeklätt. I väst reser sig en brant höjd som utmynnar i platå med min-

dre kuperad terräng täckt av granskog. Kasernområdet ligger högt i landska-

pet och kan därmed ses på håll men döljs delvis av lövträd i anslutning till 

Regementsgatan. I syd och sydöst ligger ett par lägre platåer med plan mark 

i anslutning till kasernerna. Ett par branta kullar höjer sig över området. En 

ligger direkt i anslutning väster om kasernområdet. Den andra ligger söder 

om den platå som bebyggts med lägre byggnader. Mellan den södra höjden  

KArTA 7

Fotbollsplanen i dalen som ligger 

sydväst om kaserngården. (Nr 3 på

karta 7)

Regementets landskap:

1. Platå med granskog

2. Brant

3. Dalgång

4. Skogsbeklädd kulle

5. Landeriet Kristiansfält

6. Skogsbeklädd kulle

7. Platå med lägre bebyggelse

8. Kaserngården

9. Lövträd vid Regementsgatan

10. Lägre platå med plan mark

11. Sankt Sig frids begravningsplats

12. Viskan

13. Majorslunden

4 9

7

3

6

5

21

8
13

12

11

10

Skog och park

Sluttning

Vattendrag

Flackt och öppet

landskap



53 PLATSEN

och den höjd som sträcket sig  i väst går en dal med fotbollsplan och mindre 

växtlighet. Öster om dalen ligger landeriet Kristiansfält som är ett parklik-

nande område. På andra sidan Varbergsleden sträcker sig Viskan som omgär-

das av grönska och gränsar till Sankt Sigfrids begravningsplats. I anslutning 

till Göta gränsar regementsområdet till Majorslunden som är en anlagd park 

från 1940-talet.

BeByGGeLSe

Kasernbyggnaderna är utformade efter arméns första serie av standardisera-

de ritningar som kom till mellan 1910 och 1916. Byggnaderna är uppförda i 

fyra våningar och grupperade för att skapa en stor kaserngård. De är stramt 

monumentala och har drag av nationalromantik. Vid kaserngårdens nord-

västra del och söder om kasernbyggnaderna finns grupper av mindre kom-

plementbyggnader i liknande byggnadsstil som också hör till mönsterplanen 

Bebyggelse vid kaserngården. Det 

högra huset innehåller skolverksam-

het och det vänstra planeras byggas 

om till bostäder.
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för regementsanläggningar. Sydväst om kaserngården ligger Brigadhuset 

som även den är en äldre byggnad uppförd i puts (Borås Stad, 2008).

Vid Älvsborgsleden har ett par nya verksamheter etablerat sig och det f inns 

även ett antal obebyggda fastigheter. I de gamla byggnaderna kring kasern-

gården finns idag bankkontor, skola, samlingslokal, idrottslokal mm. ”De-

taljplan för del av regementet” har nått antagande och innebär att en utav de 

större kasernbyggnaderna byggs om till bostäder (Borås Stad, 2009a).

 

PArALLeLLT uPPdrAG

Under 2007 genomfördes parallella uppdrag om regementsområdets utveck-

ling. Förslagen behandlade hur området skulle kunna byggas ut med bostä-

der, hur trafiken kan dras genom området, hur bebyggelsen ska förhålla sig 

till landskapet mm. Det förslag som kom från DTH arkitekter och Mareld 

landskap innehöll en rad idéer som påverkat arbetet med planprogram över 

området och troligen kommer få effekt på den fortsatta planeringen. Här 

följer därför en beskrivning av förslaget.

Den grundläggande målsättningen med förslaget var att skapa en tydlig 

spelplan för de olika aktörer som kommer att verka för utvecklingen av 

området: bostadsföretag, verksamheter, entreprenörer och arkitekter. Spel-

planen skulle ge en stark profil och hög attraktionskraft samt ge f lexibilitet 

över tid. Genom blandad bebyggelse var förhoppningen att området får en 

blandad befolkning. Mänsklig skala skulle locka mäniskor till att bo och 

verka i området med tron att innehållet skulle ge stadsdelen sin ”själ”. 

Det sista punkten i förslagets f ilosofi var att skapa ”riktig stad” i samklang 

med kulturmiljö och landskap. I förslaget förde man även fram vikten av 

att uppfylla grundläggande behov av närhet, trygghet och identitet (DTH 

arkitekter & Mareld landskap, 2007). 

Förslaget innebar att området delades upp i tre delar efter landskapstyper: 

”1 högplatå i väst med naturmark och milsvidd utsikt, 2 kasernmiljö 

med begynnande stadsmässighet och stark identitet, 3 skyddande dal-

stråk med planare mark och gott mikroklimat”.

Platsen där de olika delarna möts beskrevs som en nod som kan länkas med 

det nya stadsdelcentrumet. De tre delarna kopplades till olika bebyggelse-

mönster som ansågs vara väl anpassade till delens karaktär. På högplatån fö-

reslogs friluftsstaden som innebar smala, storskaliga volymer i 4-8 våningar 
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Bebyggelse och vägar utritade efter

förslag i parallella uppdrag.

Källa: DTH arkitekter & Mareld

landskap, 2007. 

KArTA 8
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utplacerade i sluttningarna anpassade till terrängen och med mycket grönska 

mellan husen. Kasernstaden var namnet på delen närmast kasernerna. Det 

skulle innehålla hus i varierande höjd och volym. Visionen var en stadsmäs-

sighet med kasernbyggnaderna och dess ordning som grund. Denna del 

tänktes som nod i området och förväntades ge underlag för verksamheter, 

såsom mindre kontor och serviceinrättningar. Den tredje delen var träd-

gårdstaden som skulle omfatta dalstråket som går från områdets södra ände 

upp mot Älvsborgsleden. Där skulle kvarteren vara stora och gaturummen 

intima. Radhus i 2-3 våningar varvas med f lerbostadshus i 3-4 våningar. 

Kring bebyggelsen fanns stora ytor för odlingslotter till de boende i stadsde-

len (DTH arkitekter & Mareld landskap, 2007). 

FASTSTäLLT i PLAn

I maj 2008 antogs ”Planprogram för Regementet” som har till syfte att: ”Re-

gementsområdet ska utvecklas till en ny stadsdel i Borås med såväl bostäder

som verksamheter”(Borås Stad, 2008). Programmet bestämde att områdets 

bebyggelse delas upp i etapper för att kunna färdigställas successivt och 

detaljplaner göras i omgångar. Från DTH arkitekter och Mareld landskaps 

KArTA 9

I planprogrammet delades Rege-

mentet upp i olika områden.

1. Friluftsstaden

2. Regementsstaden

3. Trädgårdsstaden

4. Stadsdelscentrum

Källa: Borås Stad 2008.
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parallella uppdrag togs idén om områdets uppdelning i karaktärer, men det 

område som där kallats Kasernstaden döptes om till Regementsstaden och 

innefattade även omkringliggande områden inriktade mot verksamheter. På 

den östra delen om järnvägen ritades ett område in som benämndes stads-

delscentrum. I programmet beskrivs Regementet och Kristiansfälts kultur-

historiska värden och att detaljplaner över området ska följa upp paraden-

trén till regementet och dess allé, kulturhistoriskt värdefulla byggnader söder 

om kaserngården, Brigadhuset med omgärdande grönska och höjdpartiet norr 

om det samt Kristiansfälts landeri. 

KArTA 10

Plangräns

Bostäder

Natur

Blandstad

Verksamhetsom-

råde

Stadsdelscentrum 

Kulturhistoriskt

värdefull miljö

Planprogrammets beskrivning av

markens användning:

Den nordöstra delen undantogs

från godkännande.

Källa: Borås Stad 2008.
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Götalandsbanan kan få en sträckning i tunnel genom planområdet därmed 

påverkas planeringen. På grund av utredningsarbetet med olika sträckningar 

undantogs en del av planområdet från godkännande efter planprogrammets 

samråd.

För områdets vägnät bestämdes två huvudgator i nord-sydlig riktning och 

en huvudgata i öst-västlig. Detta stråk ska dras genom kvarteret Vinrankan, 

som benämns stadsdelscentrum, och innebär därmed en ny plankorsning med 

järnvägen. Gång- och cykelbana anläggs längs områdets nya huvudstruktur av 

gator. Den befintliga plankorsningen vid Regementsgatan ska enligt program-

met stängas av för fordonstrafik och enbart gälla gång- och cykeltrafik.  

KArTA 11

Befintliga vägar

Nya Huvudgator

Planprogrammets beskrivning av

huvudgator i det framtida Reg-

ementet.

Källa: Borås Stad 2008.
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Planprogrammet säger att de upp till 800 nya bostäderna kommer att innebära 

krav på kommunal och kommersiell service för att kunna fungera som bostads-

område. Planprogrammet innebär att verksamheter lokaliseras vid bullerstört 

läge invid järnvägen samt i till viss del blandad med bostäder. För verksam-

heterna får därför inte vara störande. I programmet bestäms att området ska 

tillvarata det goda läget mot riksväg 40, ge en attraktiv front mot Göta och 

samtidigt ska de kulturhistoriska värden som finns i området respekteras. Gäl-

lande stadsbilden säger programmet att ”dispositionen ska syfta till att skapa 

ett sammanhållet verksamhetsområde med en karaktärsfull befintlig och ny 

bebyggelse” (Borås Stad, 2008).

Uppbyggnad av nytt cykelvägnät i

Regementet enligt planprogrammet.

Källa: Borås Stad 2008.  

KArTA 12

Befintlig cykelväg

Ny cykelväg
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TrAFiKuTredninG

I processen att ta fram nya detaljplaner för Regementet har en trafikutred-

ning gjorts som behandlar vägsträckningen av nya Regementsgatan och 

kopplingen mellan regementsområdets dalsänka och den högre platån i 

väster. I rapporten ges två förslag över hur Regementsgatan kan ordnas: en 

med planskild korsning och en med korsning i samma plan. Alternativet 

med planskild korsning valdes bort med motiveringen att den innebär stora 

anläggningskostnader, att verksamheterna vid kvarteret Vinrankan isoleras  

och att lösningen inte blir stadsmässig utan får en karaktär av storskalighet 

och landsbygdsförhållande (Ramböll, 2009).

Lösning av ny korsning över järnvä-

gen samt vägdragning i höjdpartiet

enligt trafikutredningen.

Källa: Ramböll 2009

KArTA 13
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Viskadalsbanan skiljer Regementet

 från stadsdelen Göta.väGnäTSAnALyS

Enligt en vägnätsanalys över Borås (1998) bör en ny sträckning av Rege-

mentsgatan få större kapacitet och hastighet. I rapporten föreslås en hastig-

het på minst 70 km/h och begränsade möjligheter till passage över vägen. 



62 
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oMråden BindS SAMMAn

Regementet har under lång tid varit en egen enklav i staden. För att området 

ska bli en naturlig del av staden är det viktigt att det f inns goda förbindelser 

som kopplar Regementet till de omgivande stadsdelarna. Göta är det om-

råde  som har tydligast koppling till Regementet idag och som också ligger 

i direkt anslutning till Borås centrum. Planprogrammet över Regementet 

slog fast att ett nytt stadsdelscentrum ska planeras vid kvarteret Vinrankan. 

Därmed finns möjlighet att skapa ett gemensamt centrum för Regementet 

och Göta. På så sätt skapa underlag för service och de båda stadsdelarna 

binds samman. På grund av dessa positiva effekter bygger arbetet förslag 

vidare på idén att planera för centrum på kvarteret Vinrankan. 

FörSLAG

Regementsområdet står inför för-

ändring och behöver starkare kopp-

ling till övriga Borås för att kunna

bli en del av staden.

Arbetets förslag är uppbyggt på de målsättningar och lösningar som beskrivs i 

målbilden och är därmed indirekt påverkat av arbetets litteraturdel. Förslaget 

utgår från det som kommit fram under inventeringen. 
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Öst-västleden och Viskadalsbanan

skär av Regementet från närlig-

gande områden. Genom ett nytt

stråk genom kvarteret Vinrakan 

kan Regementet bindas samman 

med Göta och Centrum.

Barriär

Stadsdel

Kvarteret Vinran-

kan

Sammanbindande

stråk

Utsnitt på karta 15

KArTA 14 KArTA 15
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Viskadalsbanan och industrispår 

nordost om regementsområdet. I bil-

dens högra kant syns en av regemen-

tets kasernbyggnader.

BArriär oCH HuvudSTråK

Enligt den vägnätsanalys som gjordes över Borås 1998 bör en ny sträckning 

av Regementsgatan få större kapacitet och hastighet. I rapporten föreslås en 

hastighet på minst 70 km/h och begränsade möjligheter till passage över vä-

gen. Genom att ha en hög hastighet minskar restiderna för genomfartstrafi-

ken och det kan vara en bra lösning på stora delar av sträckan där järnvägen 

och Varbergsvägen eller Regementsgatan går parallellt och därmed utgör en 

och samma barriär (se karta 15). I anslutning till Regementet är det viktigt 

att kunna skapa en starkare koppling till Göta och därmed inte avskilja Re-

gementet från övriga Borås. För att kopplingen mellan Regementet och Göta 

ska bli starkare krävs att Regementsgatan får en mer stadsmässig karaktär 

där olika trafikslag kan samsas och bilvägen blir lättare att passera. En ut-

byggnad enligt vägnätsanalysen skulle förstärka Viskadalsbanan som barriär 

mellan Regementet och den övriga staden.    
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Genom att platsen präglas av längsgående barriärer i form av Regementsga-

tan och Viskadalsbanan kommer f lödet av människor och fordon koncen-

treras till de två passagerna. Ett starkt f löde ger goda förutsättningar för 

handel och andra servicefunktioner i centrumet samtidigt som det ger liv 

och rörelse åt platsens offentliga rum. Genom att lokalisera målpunkter i 

form av publikdragande funktioner vid olika delar av stråket kan f lödet för-

stärkas. För att göra stråket genom centrumet visuellt tydligt och därmed ge 

läsbarhet och enkelhet att hitta i centrumet, kan ett sådant stråk förtydligas 

genom möblering, markbeläggning och grönska i gaturummet. 

Varbergsvägen och Regementsgatan

skapar en barriär som går längsmed

järnvägen. Två passager korsar 

järnvägen och bilvägen, där bildas

en sträcka med behov av lägre has-

tighet för biltrafiken och smidig

överfart för gång- och cykeltrafi-

kanter.

Befintlig Bebyg-

gelse

Vägnät

Låg hastighet

Högre hastighet

Förbindande stråk

Utsnitt på karta 17

KArTA 16

KArTA 17
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GATuSTruKTur

Områdets struktur byggs upp efter de huvudlinjer som finns i de befintliga 

byggnaderna och gatorna. På så vis får stadsdelen en tydlig struktur med 

klar uppdelning mellan privata och offentliga rum. Rutnätet som skapas 

minskar gatornas hierarki i förhållande till varandra och ger därmed större 

förutsättningar för att servicefunktioner ska sprida sig till större del av om-

rådet. De långa siktlinjerna binder samman området och gör att avstånden 

förefaller kortare. 

Linjer för vägdrag-

ning efter rikt-

ningar i befintlig 

bebyggelse

Föreslagen väg-

dragning enligt 

vägstudien (Ram-

böll, 2009)

KArTA 18
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Gata med trottoar

Separerad cykel-

bana

Gata för gående

Biltrafik inom

kvarteret Vinran-

kan 

Föreslagen väg-

dragning enligt

vägstudien (Ram-

böll, 2009)

Områdets vägnät är utvecklat med

inspiration från förslag i parallella

uppdrag och vägstudier men har en

striktare struktur mer präglad av

kvartersstad.

väGnäT

För ett konkurrenskraftigt centrum krävs goda kommunkationer med olika 

transportmedel. Av miljömässiga skäl f inns det behov av  att transportet 

med bil minskar och kollektivtrafiken och cyklandet ökar. Samtidigt bygger 

vanligtvis de befintliga handelsplatserna på att en stor andel av kunderna 

kommer dit med bil. För att kunna konkurrera med dessa krävs det att ett 

nytt centrum är lätt att besöka med bil. Genom att ansluta stadsdelscentru-

met till gång- och cykelvägsnätet samt stadsbussnätet säkerställs goda kom-

munikationer med de f ler transportsätt.

Enligt planprogram för regementet (Borås Stad, 2008) kommer den befint-

liga Regementsgatan att stängas av för biltrafik över järnvägen och en ny 

järnvägskorsning skapas vid kvartertet Vinrankan. Det innebär att Rege-

KArTA 19



Föreslaget vägnät sammanbundet

med befintligt vägnät och möjlig 

utveckling enligt DTH arkitekter & 

Mareld landskaps förslag i paral-

lella uppdrag (2007).

Föreslaget vägnät i

parallella uppdrag 

2007

Nya vägdragningar

enligt förslaget

Befintliga vägar

mentsgatan i större omfattning avlastar Varbergsvägen för genomfartstrafik. 

Vad gäller den nya järnvägskorsningen är det viktigt att den kan vara en del 

utav ett tydligt stråk mellan Göta och Regementet. En järnvägskorsning i 

ett plan föreslås därför i och med att det innebär en tydligare visuell kopp-

ling samt smidigare genomfart för gång- och cykeltrafik i jämförelse med 

en viadukt eller liknande. Utformningen av förbindelsens till centrumet är  

avgörande för om det framtida Regementet ska kunna bli en del utav staden.

Vid Älvsborgsleden växer ett nytt verksamhetsområde fram. För att undvika 

att tyngre trafik tar genvägen från centrumets kärna till Älvsborgsleden 

genom regementsområdet vore det bra om anknytningen för bil mellan 

platserna blir otydlig. Därigenom kan genomfarten uppfattas som omständ-

lig och trafiken minska. Genom att vägen leds i svängar genom rutnätet av 

KArTA 20
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kvarter tas släntens lutning upp i en längre sträcka. Det innebär att vägens 

lutningen jämnas ut och inte blir lika dramatisk. Mindre lutning ökar 

tillgängligheten för gång-, cykel-, bil och lastbilstrafik men framför allt för 

rörelsehindrade. 

väGnäT För Gående oCH CyKLAnde

Den föreslagna strukturen för gång- och cykelnätet innebär att man som 

gångtrafikant kan röra sig genom rutnätet och längsmed områdets alla 

gator medan cykeltrafikanter snabbt kan ta sig fram på separata cykelbanor. 

Huvudstråket är det lättaste sättet att röra sig genom centrumets kärna och 

vidare in i Borås både för gång- och cykeltrafikanter. Orienterbarhet skapas 

genom att den snabbaste vägen också är visuellt tydlig i stadsbilden. 

MArKenS AnvändninG

Ett levande centrum kräver ett attraktivt utbud av konkurrenskraftiga 

butiker och andra centrumfunktioner. För centrumets attraktivitet är det 

positivt om det f inns tillgång till ett nöjes- och kulturutbud som gör att 

besökaren har möjlighet att uppehålla sig en längre tid på platsen. Därmed 

kan en blandning av funktioner ge värde åt besökaren och synergieffekt åt 

handeln. För att skapa stadsmässighet och ett mer komplett utbud är det 

även bra om man kan lokalisera offentliga verksamheter till centrumet. En 

viktig skillnad mellan externa handelsetableringar och stadscentrum är fö-

rekomsten av institutioner och förvaltningar. I Göta f inns idag ett bibliotek 

i tveksam placering i anslutning till en bensinstation. Genom att lokalisera 

ett nytt bibliotek vid stråket i närhet till den planerade skolan skulle man 

kunna skapa en tydlig målpunkt.

För att centrumet ska bli levande dygnet runt krävs att verksamheter och 

bostäder blandas. När butikerna och företagens kontor stängs kommer 

människor hem från skolor och arbeten. En rörelse av människor både 

på dagen och på kvällen innebär att f ler har uppsikt över platsen och att 

tryggheten ökar. Blandningen av olika funktioner begränsas av de behov 

som de olika funktionerna har. Handel i stor skala kräver att husdjupen är 

stora. Stora husdjup för bostäder ger mörka lägenheter och att kvarterens 

gård blir mindre. För att blanda olika typer av användning krävs därmed 

kreativa lösningar som till exempel att anlägga bostäder med smala bygg-

nadskroppar med grönskande gård ovanpå ett kvarter med handel. I andra 
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Grönområden

I huvudsak bostäder

I huvudsak 

Verksamheter

Centrumets kärna

Järnvägens buffert

Högre byggnad

Busshållplats

Stråket

Skola

Högre byggnad med

bibliotek

situationer är det svårare att komma runt platsens begränsningar. Enligt 

Borås Översiktsplan (2006) kan inte bostadsbebyggelse medges inom ett 

avstånd av 80 meter från järnväg, vilket begränsar centrumets uppblandning 

men samtidigt ger plats för f ler verksamheter. Det område som till störst del 

kan tänkas fyllas med verksamheter är utritat med blå färg på karta 21 det 

mycket utsatt i sitt läge nära Viskadalsbanan. I de övriga områdena finns 

större möjligheter att variera markens användning. I centrumkärnans nord-

östra del kan en högre byggnad fungera som en markör för att på avstånd 

visa centrumets plats. 

KArTA 21
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BeByGGeLSeSTruKTur

I området närmast Kaserngården föreslås bebyggelsen ordnas efter gatornas 

sträckning. Gatornas dragning utgår från de riktningar som finns i den be-

fintliga bebyggelsen och tillsammans kan gator, grönska och byggnader föra 

vidare en militär tradition av ordning och reda. För att ge sol åt gårdarna 

öppnar de sig sinsemellan och mot gatan. Det ger en grönare gatumiljö och 

f ler soltimmar mellan husen.

Närmast Viskadalsbanan sträcker sig ett par byggnadskroppar som präglas 

av verksamheter. Där är läget utsatt på grund av närheten till järnvägen. Det 

medför att en stor del av marken inte är möjlig att bebygga. 

Söder om verksamheterna föreslås en större byggnad med offentligt innehåll 

och kontor. Bibliotek är ett exempel på en publik lokal som skulle kunna 

bidra med att locka människor till centrum. I dess södra del föreslås bygg-

naden innehålla skolverksamhet. Med den stora utbyggnad som väntas inom 

området kommer det att skapas ett behov av skolor och det är positivt att 

ha en skola i så nära anslutning till områdets centrum. Dels för att skolans 

elever och personal kan sysselsätta sig i och befolka centrumet på ledig tid 

och dels för att det medför goda förbindelser med olika transportmedel till 

och från skolan.   

Söder om skolbyggnaden samlas en grupp skivhus som fått sin form efter 

områdets topografi och följer grönområdets brant. På så sätt kan den gröna 

höjden även fortsättningsvis vara en tydlig referenspunkt i landskapet samti-

digt som husen kan byggas höga och förses med utsikt mot Viskan.



Plan över centrum med befintlig

bebyggelse i grått och föreslagen be-

byggelse i rött. Vit bebyggelse är en 

tolkning av möjlig utbyggnad enligt 

DTH arkitekter & Mareld land-

skaps förslag i parallella uppdrag 

2007.
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I centrumets kärna är trafiken med 

alla färdmedel koncentrerad till 

centrumets huvudstråk. 

Förbindelse gång- 

och cykeltrafik

Bilväg

Järnväg

Befintlig bebyg-

gelse

CenTruMeTS KärnA

I centrumkärnan bör större delen av områdets servicefunktioner samlas. 

Genom att koncentrera centrumet blir det mer överskådligt och besökare 

behöver inte röra sig längre sträckor för att utföra sina ärenden. Ett glest 

centrum kan istället minska de positiva synergieeffekterna, göra det svårt 

ta sig mellan butikerna och göra platsen svår att överblicka. För att göra kär-

nan något mer överblickbar och tydligt definierad föreslås att bebyggelsen 

grupperas kring ett gemensamt torgrum i mitten av kvarteret enligt karta 

24. Torgrummet kan bli en plats där gång- och cykeltrafikanter premieras 

och överfarter kan ske utan problem för att nå butikerna på andra sidan 

gatan. För att göra platsen lugnare och mindre trafikerad placeras in- och 

utfarter strax utanför torgrummet enligt karta 25. På så vis kan bilarna röra 

sig runt kvarteret utan att få stor påverkan på själva platsen. Dispositionen 

innebär även att den yta som finns i kvarterets västra del kan utnyttjas till 

parkering och att varutransporter kan ske genom byggnadernas baksidor. 

Därutöver är det positivt att undvika fyrvägskorsningar eftersom kollisions-

risken är större (Vägverket, 2009). 

Utsnitt på karta 23

KArTA 22

KArTA 23
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I centrumkärnan skapas ett sam-

manhållet rum där gång och cykel-

trafiken är prioriterad. Kärnans 

bebyggelse grupperas på så vis att 

den omsluter rummet och koncen-

trerar kärnan. 

Centrumets bilparkering ligger i 

nära anslutning till butikerna. 

Samtidigt får parkeringen ingen 

central placering och har därmed 

en begränsad roll i upplevelsen 

utav centrumet. Biltrafiken rör sig 

i stora banor kring kärnan för att 

ge en praktisk placering av in- och 

utfarter, ge möjlighet till inlast

ning på butikernas baksida  och 

samtidigt ge ett centralt rum med 

begränsad trafik.

Föreslagen Bebyggelse

Torgyta där gång- och 

cykeltrafik är priorite-

rad 

Biltrafikens rörelse i

kvarteret 

Parkeringsytor

KArTA 25

KArTA 24
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Lokaler för cen-

trumverksamheter

Inre torgyta

Fasader för skylt-

fönster och entréer

Busshållplats

Utgångspunkt för 

perspektivet sida 77

Exempel på disposition av cen-

trumlokaler:

1. Möbelaf fär

2. Klädaffär

3. Restaurang

4. Apotek

5. Klädaffär

6. Skoaffär

7. Hifi /elektronikvaror

8. Mataf fär(stormarknad)

9. Blomsteraf fär

10. Café /Konditori

11. Tobak /Spel /Tidningar

Centrumets utformning ger 

möjlighet att skapa kontor och 

bostäder i övre plan med tillgång 

till gröna gårdar ovanpå centrum-

funktionernas lokaler. 

Parkeringens placering innebär att den inte i ligger i direkt anslutning till 

butikernas entréer. Det kan ses som ett problem att en stor del av besö-

karna får ta sig från parkeringen och längs centrumets sidofasader för att 

nå torgrummet men det ger också en rad positiva effekter. I torgrummet 

skapas en offentlig miljö som har kopplingar till den traditionella utform-

ningen av stadens centrum. Det är en miljö där alla trafikslag samsas och 

gångtrafikanterna dominerar. Genom att placera parkeringen enligt försla-

get utnyttjas en stor yta mark som inte är möjlig att bebygga eftersom den 

KArTA 26

1
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4

5

6

7

8
9

10
11
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Kärnans torg med huvudstråkets 

sammanbindande grönska till vän-

ster och Regementsstadens blandade 

bebyggelse i bakgrunden. 

ligger i direkt anslutning till järnvägen. Hade istället parkeringen placerats 

i kvarterets centrum eller butikernas entréer riktats mot Viskadalsbanan så 

skulle resultatet bli en handelsetablering med tydligare externhandelkarak-

tär. Förslagets vision är att uppnå ett stadsdelscentum med sammanhållet 

torgrum istället för oavgränsad yta med parkering. Resultatet blir ett bättre 

offentligt rum för var och en som vistas där. 

Torgrummet får en naturlig uppdelning i två delar. Huvudstråket delar 

torgrummet och gör också att centrumets trafikanter färdas i dess riktning. 

I torgrummets inre delar f inns mer stillsamma platser som bättre lämpar sig 

för att slå sig ner på en bänk eller uteservering. 



78FÖRSLAG

STråKeTS väSTrA SidA

Stråkets raka sträckning syftar till att skapa en koppling mellan centrumets 

kärna och det övriga regementsområdet. Den ger en visuell kontakt och bi-

drar till att minska avståndet. På den östra sidan om Viskadalsbanan präglas 

bebyggelsen främst av bostäder men på platsen finns redan idag olika verk-

samheter inrymda i regementets byggnader. Servicen är koncentrerad till 

centrumets kärna men på sikt kan det f innas möjligheter för den att spridas 

även till den östra sidan. 
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Utsnitt på planen 

ovan

Utgångspunkt för 

perspektivet på mot-

stående sida

KArTA 27
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Flygperspektiv från öster med 

centrumet kärna i förgrunden och 

huvudstråket markerat med en allé 

av träd.
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idenTiTeT oCH KArAKTär

Centrumet behöver en karaktär som upplevs som unik och därmed ger en 

identitet åt platsen och omkringliggande områden. Det speciella med stads-

delscentrumets karaktär kan vara en satsningen på det offentliga rummet 

som uppehållsplats och upplevelseplats. Det kan ske genom att ge plats för 

utomhuskonserter, marknader, skateboardåkning mm. Visionen är att cen-

trumet ska få en stark ström av människor som rör sig längsmed stråket och 

kanske stannar till en stund. Därmed skapas en levande plats där folklivet 

blir en attraktion i sig och skapar en vilja för människor att uppehålla sig på 

platsen genom att man där kan se andra och själv bli sedd. 

GrönSKA oCH PArK

I områdets höjdpartier växer idag skog som bevaras enligt förslaget. Försla-

get innebär även att träden framför Regementets huvudentré bevaras. Ge-

nom att även fortsättningsvis låta ytan kring järnvägsbanken vara bevuxen 

begränsas Viskadalsbanans visuella påverkan på centrumet och ett grönstråk 

bevaras. Området präglas även av gröna gårdar som öppnar sig mot gatu-

rummen i den västra delen. I centrumets kärna ligger gårdarna i ett övre 

plan och deras grönska är tydlig för de som rör sig längs stråket.
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PLAnerinGenS roLL oCH verKTyG

Vilken bild man har av planeringen roll i samhället är avgörande för hur 

man bedömer att planeringen av centrum bör se ut. Planeringen ska inte 

uppföra centrumet eller planera verksamheten som sker där utan snarare se 

till att det f inns rätt förutsättningar för den. För att få ett svar på vad som 

kan ske inom ramen för fysisk planering får man se till hur man kan defi-

niera begreppet. I svenska sammanhang kan man se till planmonopolet och 

beskriva fysisk planeringen som den planeringsverksamhet för användande 

av mark och vattenytor som sker på landets kommuner. Där f inns möjlighe-

ten att reglera bebyggelsen utformning och innehåll. Som kommunal aktör 

går det även att styra processen genom att skapa visioner och sätta upp mål-

sättningar för stadens utveckling. Kommunen kan därigenom påverka och 

samarbeta med stadens övriga aktörer för att planeringen ska nå det resul-

tat som eftersträvas. I och med kommunernas stora inf lytande är det svårt 

att sätta upp klara gränser för vad som kan ses som fysiska planering. En 

grundläggande regel är dock att planeringen formar ramen för vad som kan 

ske på en plats medan andra aktörer står för vad som i själva verket sker där.  

FrAMTidenS CenTruM

Handeln har ständigt anpassat sig efter sina förutsättningar. Genom kon-

kurrens har förändringsvilliga aktörer fått en stor roll på marknaden medan 

de passiva har slagits ut. Förutsättningarna har hela tiden förändrats och 

handeln har anpassat sig efter dem. När samhället inte drivit handeln mot 

utveckling har handeln drivit samhället. Inspirationen till förändring kom 

under 1800-talet från kontinentens basarer och varuhus medan USA och 

dess bilsamhälle har fått prägla idéer om hur vi ska handla under stora delar 

av 1900-talet. Även stadens saneringsprojekt och utbyggnad i grannskapsen-

AvSLuTAnde
reFLeKTioner 
Arbetets avslutande kapitel beskriver frågor som har varit aktuella under 

arbetets gång. Frågor som kan vara bra att ref lektera över i planeringen av 

centrum och handel.
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heter har inf luerats av handelns utvecklingsanda. Konkurrensen fortsätter 

och idag går trenden mot att blanda handel och underhållning. Det är på 

sätt och vis inget nytt eftersom både städernas traditionella centrum och 

amerikanska shopping malls har haft ett utbud av både butiker och biogra-

fer, restauranger, kultur mm. I Sverige kan det dock ses som en ny företeelse 

i uppbyggnaden av nya centrum. 

Blickar vi tillbaka är det tydligt att vi under olika tider har byggt centrum 

som en förlängning av samhällets utveckling. Studerar vi de strömningar 

som funnits kan man finna positiva och negativa sidor i olika tiders cen-

trum. Det förindustriella centrumet gav korta avstånd till stadens alla delar 

men handels roll var begränsad eftersom hemmen till stor del var självhus-

hållande. Den äldre centrumstuktur som finns i våra innerstäder har senare 

lett till problem för transporter i smala gaturum. Grannskapen var ett bra 

verktyg för att skapa tillgänglighet till service i växande städer. Med tiden 

har det visat sig  att den relativt lilla skalan skapar problem för handeln och 

att de tidigare grannskapscentrumen inte var väl anpassade till biltrafikens 

krav. Under miljonprogrammets tid skapades större centrum som ser ut att 

klarat sig bra i den hårdnande konkurrensen. Troligen beror det på han-

delns och grannskapets stora skala samt centrumets tillgänglighet med olika 

transportmedel. Centrumen var de första som anpassats efter de växande 

bilismen. Sedan dess har vi kunnat se ett ökat byggande av handelslokaler 

med betydligt sämre möjligheter för kollektivtrafik och cykeltrafik i städer-

nas ytterkanter. De externa handelsmiljöerna har kunnat skapa låga priser 

men är samtidigt en monofunktionell miljö som senare kan tvingas förnyas 

när städerna växer. Vid 1980-talet kom en tydligt trend av galleriabyggande 

som kom att prägla många svenska städer.  Galleriorna ger en väderskyddad 

miljö med renhet och trygghet som gynnar köpviljan. På de omkringlig-

gande gatorna och torgen har galleriorna en negativ effekt och inne under 

det privata rummens tak råder andra förutsättningar för gatulivet. 

Blickar vi framåt kan vi vara säkra på att handeln kommer att fortsätta att 

utvecklas. Man kan ställa sig frågan om det är handeln som anpassar sig 

efter städerna eller om städerna förändras efter handelns utveckling. 

Avgörande i den frågan är hur vi planerar för handeln i våra städer. Dagens 

tendenser kring uppbyggnader av externa handelsetableringar har ofta svag 

koppling till kommunernas visioner utan kan snarare ses som en effekt av 

handelns intressen. Om nya butiker dyker upp i avlägsna industriområden 

och på åkrar i anslutning till motorvägspåfarter riskerar vi att få en glesare 

stad med omfattande problem för resandet. Handeln är en del av stadens 

innehåll och har stor inverkan på hur människor lever sina liv. Butikerna 

fungerar som magneter för människors rörelsemönster och deras lokalisering 

är avgörande för hur stadens befolkning gör sina resor. Den mest avgörande 
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faktorn för hur många personer som går på en gata i de centrala delarna av 

staden är hur många butiker som kantar dess sidor.

Genom att planera för handel kan vi ha en offentlig diskussion kring hur 

stadens gator och torg bör fungera. Vi kan göra handeln tillgänglig och 

därmed minska människors dagliga transportarbete. Det f inns möjlighet att 

minska städers buller-, trängsel- och luftproblem. Att ge plats för samlad 

handel ger positiva synergieffekter för butikerna och innebär också bättre 

möjligheter för ett levande offentligt rum där människor kan ses och synas, 

få tolerans gentemot varandra, uppleva att de är en del av ett samhälle samt 

diskutera och demonstrera.
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