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Förord    

Med den här rapporten vill vi ge idéer om hur man kan skapa levande och lönsamma stråk i bostads-
områden med hjälp av aktiva gatuplansverksamheter, det vi kallar för Berikande 
GatuplansVerksamheter, BGV. BGV inbegriper allt från besöksintensiva verksamheter som butiker 
och restauranger till publika eller halvpublika verksamheter som gym och öppet exponerade kontor.  

Att skapa sådana stråk är ibland problematiskt, till stor del beroende på att de medverkande parter-
na har olika prioriteringar och ibland svårt att förstå och samordna sina argument. Kommunen har 
ett kanske hundraårigt stadsbyggnadsperspektiv med uthållig miljö i fokus medan etablerarna/fastig-
hetsägarna måste se på sina jämförelsevis kortsiktiga möjligheter till goda hyresintäkter eller försälj-
ningsvärden och verksamhetsidkarna/hyresgästerna måste nå nästan omedelbar lönsamhet.  

Rapporten diskuterar denna motsättning och diskuterar sätt att finna lösningar. Den utgår från dis-
kussioner av idag vanliga misstag och ger sedan åtgärdsförslag. Att skapa bostadsstråk med levande 
gatuplan är en komplex process, som kräver helhetsgrepp, vi har dock i denna rapport avstått från att 
försöka ge helhetsgreppet utan behandlar i stället de olika påverkansfaktorerna (finansiering, 
marknadsförutsättningar, attityder etc) var för sig och lämnar tills vidare helhetsgreppet till läsaren.  

Rapporten behandlar stråk i befintliga eller nyplanerade bostadsområden i tätorternas mellan- och 
ytterområden.  

Det du nu läser är en översikt, som enligt författarna bör kontrolleras och kompletteras. Då bör också 
synsättet vidgas och behandla frågan i ett vidare perspektiv med bl.a. en tydligare beskrivning av de 
generella sociala, ekologiska, utformnings- och miljömässiga fördelarna med levande gatumiljöer.  

Arbetet har utförts av NIRAS Handel, Centra och Städer (tidigare Nordplan AB) genom teknologie 
doktor Janne Sandahl (huvudansvarig)1, arkitekt Claes Bergholm2 och fastighetsekonom Charlotte 
Rudling. Niras analyschef Lisa Lagerén3 och TO-chef Thomas Hellström4 har också medverkat. Arbetet 
har varit underställt en extern referensgrupp bestående av Lars Backemar (Backemar 
Consulting/NewSec)5, Lars Svensson (Akademiska Hus) 6, Kristian Ericsson (Veidekke)7, Lars-Olov 
Franzén (Axfood)8 och personer från Den Goda Staden9

Den Goda Staden i juni 2010 
Mathias Wärnhjelm, projektledare 
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1 Tidigare chef Nordplan AB och professor i trafikplanering vid KTH och i Centrumfunktion vid KTH och IHH. Nu 
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2 Tidigare AO chef arkitektur vid Centrumutveckling AB. Nu vid Niras, Handel, Centrum & Städer. 
3 Tidigare analytiker vid Nordplan AB. 
4 Tidigare utredningschef vid HUI och chef för Stockholms Köpmannaförbund. 
5 Seniorkonsult. Tidigare bland annat vd för NK.  
6 Regiondirektör Öst. Tidigare chef för kommersiella lokaler vid Fastighets AB L E Lundberg. 
7 Affärsutvecklare vid Veidekke Bostad AB. 
8 Etableringsansvarig. Tidigare etableringsansvarig Stor-Stockholm vid Coop Sverige. 
9 Planchef Ronny Steen, samhällsbyggnadsstrateg Josephine Nellerup och stadsarkitekt Helena Agerman, 
Jönköpings kommun, planchef Ulla-Britt Wickström, processledare Karin Åkerblom och stadsbyggnadsdirektör 
Bengt Andrén, Uppsala kommun, projektledare Mathias Wärnhjelm, Trafikverket, stadsbyggnadsdirektör Hans 
Revenhorn, stadsarkitekt Dag Johansson och överingenjör Björn Lunnerdal, Norrköpings kommun samt chef 
stads- och regionenheten Kerstin Hugne och arkitekt Järda Blix, Boverket. 
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1. Sammanfattning    
Det finns en konflikt mellan vision och verklighet när det gäller planering av bostadsområden. Visio-
nen, som ofta företräds av kommunen, är att skapa funktionsblandade stadskvarter, i detta sam-
manhang kvarter där bostadsbyggnadernas gatuplan utformas och nyttjas för annat än bostäder. 
Helst för besöksintensiva verksamheter som butiker och serveringar, i andra hand för publika eller 
halvpublika verksamheter som t ex friskvård eller öppet exponerade kontor. Vi kallar denna typ av 
verksamheter för Berikande GatuplansVerksamheter (BGV). Syftet är att möta invånarnas önskan 
om god och inspirerande stadsmiljö och näraliggande service. Det visar sig dock att ekonomiska och 
andra förutsättningar ofta saknas för att verkligen få till stånd sådana etableringar i den grad som 
visionen önskat. Det är exploatörerna, fastighetsägarna och verksamhetsidkarna som brukar företrä-
da denna mer återhållsamma uppfattning och man hänvisar vanligen till svårigheter med lönsamhe-
ten. Detta leder till en konflikt, som vi menar ofta är onödig. Bättre kunskap och bättre planering 
skulle ofta kunna ge ett – för alla parter – bättre utfall och en smidigare process. 

Att tänka på om man som kommun eller exploatör lättare vill få till stånd BGV i nya och befintliga 
bostadsområden i ytterstad eller innerstadens yttre delar: 

• Branschen har mycket kunskap om bland annat etableringsekonomi. Fånga upp detta genom 
tidiga samråd och samplanering, redan på programstadiet. Med branschen menar vi exploatörer, 
fastighetsägare och befintliga eller tilltänkta hyresgäster, beroende på projekt. 

• Skapa en gemensam kunskapsplattform, till exempel genom att kommunen och exploatören tar 
kontakt med personer, företag/organisationer eller kommuner/myndigheter som redan arbetat 
med frågan – och lyckats eller misslyckats. 

• BGV är inte bara handel och restauranger utan alla typer av någorlunda besöksintensiva verk-
samheter, verksamheter som gör gatan intressant. BGV kan till exempel även vara öppet utfor-
made kontor och föreningslokaler. 

• När det gäller planbestämmelser är det ofta bättre att välja den mer generella planbeteckningen 
C (centrumändamål) än H (handel), om man inte är helt säker på att det ska vara just handel. 
Kommunen bör överväga att införa möjligheter för fastighetsägaren att utan planändring få byta 
lokalinnehåll om BGV visat sig orealistiskt. Överväg även andra former av flexibilitet. 

• I hur hög grad det är lämpligt med tvingande ”BGV-bestämmelser” och när det är tillräckligt med 
enbart tillåtande bestämmelser?  

• Det bör göras en ordentlig marknads- och miljöanalys innan beslut. Marknadsanalysen ska hand-
la både om volym och innehåll/profil. Undvik schablonbedömningar. Marknaden för BGV i bo-
stadsområden är i första hand är lokal och därmed begränsad, vilket kan motivera regional på-
spädning, som dock ibland kan vara miljömässigt olämpligt. 

• För kommersiella exploatörer och verksamhetsidkare är lönsamhetskravet mycket starkt. Dåligt 
matchad tidsplanering mellan kommersiell etablering och bostädernas utbyggnad kan orsaka 
problem. Hyressubventioner kan ibland accepteras, men helst bara under en introduktionstid.  

• BGV har större chans till framgång om  
o exploateringen är stark, det vill säga bostadsområdets exploateringstal är högt 
o BGV-utbudet är klustrat, det vill säga inte alltför utspritt 
o BGV ligger vid flödesintensiva stråk 
o tillgängligheten är god, problemet brukar vara att ordna närbelägen parkering 
o lokalerna är väl utformade med hänsyn till nivåer, varutillförsel etc 
o man kan räkna med god framtida skötsel, ungefär som i små stadsdelscentra 
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För att stimulera till önskad nyetablering av BGV och för bästa uthållighet för redan befintliga BGV, 
rekommenderar vi följande checklista för ett arbete som går ”hela vägen”, det vill säga med start i 
moment 1 och sedan med successiv påbyggnad i de följande momenten 2, 3 och 4. För att tillfullo 
kunna förstå och ha nytta av checklistan rekommenderar vi först en genomläsning av rapporten. 

Moment Avsikt Typ av åtgärd Parter 
1a Översiktlig pla-
nering, idéstadium 
– nybygge 

Bädda för ekonomiskt 
och miljömässigt rim-
lig struktur och god 
tillgänglighet 

Kommunal/regional detaljhandels-
policy finns eller upprättas.  
Samråd. 
Marknadsanalys, skissning av lokal 
och närmiljö, intäktsbedömning. 
Diskutera 3D fastighetsindelning. 
Diskutera alla sorters BGV, dvs även 
annat än handel och restauranger. 
Ekonomi, kort och lång sikt. 
Diskutera eventuellt möjlig kost-
nadsfördelning för BGV-lokaler. 

Kommun (tjänstemän 
och politiker) 
Exploatör/fastighetsägare 
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

1b Översiktlig pla-
nering, idéstadium 
– förnyelse 

Bädda för ekonomiskt 
och miljömässigt rim-
ligt lokalt utbud 

Samråd. 
Marknadsanalys, granngranskning, 
skissning av lokal och närmiljö, 
intäktsbedömning. SWOT-analys. 
Diskutera 3D fastighetsindelning. 
Diskutera alla sorters BGV, dvs även 
annat än handel och restauranger. 
Ekonomi, kort och lång sikt. 

Kommun  
Fastighetsägare 
Nyckelhyresgäster 

2 Detaljplanelägg-
ning – nybygge 

Bädda för väl dispone-
rade ytor inne och ute, 
inkl parkering och 
varumottag. Bra tra-
fikanslutningar med 
bil, kollektivt och för 
gående 

Arkitekt- och trafikplanearbete. 
Diskutera etapputbyggnad. 
Bästa gatuanslutning/anpassning. 
Inpassning i byggnaden. 
Flexibel detaljplan med rätt be-
stämmelser. 
Diskutera kostnadsfördelning för 
BGV-lokaler. 

Kommun 
Exploatör 
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

3 Bygglov Skapa fungerande 
fysisk miljö 

Arkitekt- och trafikplanearbete.  Kommun 
Exploatör  
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

4 Uppföljning Rätta eventuella felak-
tigheter 
Expandera eller av-
veckla 

Samråd. 
Utvärdera behov av samordnad 
skötsel. 

Primärt fastighetsägare 
och hyresgäst 
Eventuellt även kommu-
nen 

Generellt 
 

Optimera mångfald 
Våga släppa in ogräs 

Dynamik/lyhördhet 
Låt inte det bästa förskjuta det 
goda! Blicka framåt, tänk nytt! 

Kommun 
Exploatör/fastighetsägare 
Hyresgäster 

Särskilt viktigt i moment 1 är att eventuellt kända nyckelhyresgäster involveras, dels som just hyres-
gäster, dels som kunniga specialister. Vidare bör kommunen fortlöpande bevaka att intentionerna 
infrias och då bland annat till rimliga kostnadsnivåer, viktigt för exploatörerna.  Notera att checklistan 
inte beskriver hur man som till exempel arkitekt skapar goda gatumiljöer - det är inte syftet med 
denna förstudie, men kanske med den kommande huvudstudien - utan bara hur man undanröjer 
eller bemöter de hinder som exploatörer med flera ibland åberopar för att inte etablera BGV.   
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2. Bakgrund 

Värdet av goda gatumiljöer 
Kravet på god ekologisk, fysisk och social miljö är starkt och ökar. I föreliggande studie diskuterar vi 
den fysiska gatumiljön i våra nyplanerade och befintliga bostadsområden och speciellt hur man kan 
få till stånd bättre så kallad funktionsblandning med attraktiva gatustråk.  

Många studier visar att man inte bara vill bo i trivsamma skyddade bostadsområden med bra bostä-
der och med ytor för lek och rekreation utan man vill också ha nära till levande täta gatumiljöer med 
litet av stadskaraktär. Detta har utvecklats till en drivande kraft i planeringen. Visionen, mer eller 
mindre realistisk, är ett myllrande fotgängardominerat gatuliv med restauranger, butiker och andra 
stimulerande verksamheter. Många studier visar också hur man som arkitekt eller planerare kan ska-
pa sådana miljöer, till exempel i just nu aktuella studier kring Norra Älvstranden i Göteborg med Jan 
Gehls idéer som inspiration.   

Det är vår bedömning att efterfrågan på funktionsblandade bostadskvarter kommer att öka. Man kan 
till exempel se att dagens ungdomar har helt andra krav på sin tillvaro än tidigare generationer. När 
man ”rest runt halva jorden innan man gått ut gymnasiet” och dessutom blivit alltmer generellt mil-
jömedveten, kommer man knappast att nöja sig med det renodlade bostadsområdet med handel och 
service på stora avstånd. Man vill leva i en intressant, stimulerande och långsiktigt hållbar miljö. 
Dessutom kommer sannolikt den ökande tidsbristen att leda till att man vill lösa vardagsservicen 
snabbt och enkelt, bland annat nära bostaden. Många tecken tyder på att den under senare år ökan-
de storskaligheten inom till exempel handeln, med stormarknader och köpcentra som typexempel, 
kommer att mer än idag behöva kompletteras med ett småskaligt bostadsnära utbud.  

Vi har på detta sätt fått en ökad efterfrågan på gatuplansverksamheter, som kan erbjuda näraliggan-
de god service och bidra till trivsel och trevnad, det vi i denna rapport kallar Berikande Gatuplans-
Verksamheter eller BGV. Det finns alla skäl att tro att denna utveckling kommer att fortsätta. 

Figur 1 Sturegatan, Sundbyberg Julmarknad 2009. Ett exempel på BGV-stråk i innerstadsmiljö inne-
hållande Handel, Kontor, Bostäder och Verksamheter (Fotograf Mikael Wahlgren) 
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Det finns en planeringskonflikt 
Det finns emellertid en konflikt mellan vision och verklighet. 

Visionen är att bostadsbyggnadernas gatuplansytor skall utformas och nyttjas för annat än bostäder 
för att på detta sätt nå den idealbild vi skissat i avsnittet ”Värdet av goda gatumiljöer” ovan. Gatu-
planen skall helst nyttjas för besöksintensiva verksamheter som butiker och serveringar, i andra hand 
för publika eller halvpublika verksamheter som till exempel friskvård eller öppet exponerade kontor. 
Vi kallar denna typ av verksamheter BGV eller Berikande GatuplansVerksamheter, se definition i bila-
ga 5. Planeringen av stadsdel, byggnader och gata utgår då från visionen och kommunen ställer krav 
på att det ska finnas BGV i bostadsbyggnadernas gatuplan, i praktiken genom att i detaljplan införa 
tvingande eller tillåtande C- eller H-bestämmelser10

Det visar sig alltför ofta att ekonomiska och andra förutsättningar saknas för att vi verkligen ska få 
BGV etablerade i gatuplanen, åtminstone i den omfattning som kommunen har önskat. Mothållande 
part är fastighetsägarna/byggföretagen och bakom dessa de som man tänkt ska driva gatuplansverk-
samheterna, hyresgästerna. Grundorsaken brukar vara att marknaden/efterfrågan anses vara eller är 
för svag med dålig ekonomi som följd eller att de tänkta verksamhetslokalerna inte kan utformas 
ändamålsenligt. Det kan också finnas dolda mentala argument mot funktionsblandning, ”det blir 
krångligt att bygga”, eller argument baserade på förväntade svårigheter att bli en bra hyresvärd för 
BGV, till exempel för bostadsrättsföreningar.  

. Detta är jämförelsevis konfliktfritt när kommu-
nen själv är markägare och helst även byggare, men vid enskilt ägande, som är det vanliga, är man 
som kommun mer hänvisad till påverkan genom exploateringsavtal och samråd med Plan- och bygg-
lagen i botten. 

En annan motsättning ligger i tidsaspekten. Stadsplanerarna vill helst ha bostäder och verksamheter 
etablerade samtidigt medan fastighetsägarna/byggarna och verksamhetsidkarna av ekonomiska skäl 
vill vänta på att marknadsefterfrågan hinner ifatt innan man vågar sig på att etablera BGV, vilket kan 
dröja många år efter det att bostäderna har börjat byggas. 

Konfliktens konsekvens kan bli improviserad omplanering eller ombyggnad i efterhand med dålig 
funktion eller miljö som följd. Eller att ambitionen om funktionsblandning avstås. 

3. Studiens syfte 
Föreliggande studie diskuterar orsakssambanden – varför uppstår konflikten mellan vision och verk-
lighet: varför etableras inte BGV i nya och befintliga/förtätade bostadsområden i den omfattning 
planeringen för en god stadsbygd önskar?  

Den försöker också besvara frågan: vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att åstadkomma 
framgångsrik funktionsblandning med väl fungerande BGV i våra bostadsområden, befintliga och 
nya/förtätade?  

Studien går inte in på att beskriva eller värdera visionens kvaliteter, det vill säga värdet av soci-
alt/miljömässigt väl fungerande gatumiljöer och hur dessa kan skapas, arkitektoniskt eller på annat 
sätt. Utgångspunkten i denna studie är att levande och väl fungerande gatumiljöer är eftersträvans-
                                                           
10 Centrumverksamheter respektive Handel.  
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värda och diskuterar med det som utgångspunkt vad det är som hindrar att de kommer till och hur 
man skulle kunna undanröja hindren. 

Med denna (kanske snäva) problemdefinition fokuserar studien på de mothållande krafterna, som 
oftast är av ekonomisk/finansiell/kommersiell natur – ”räcker marknaden till?”, ”har vi råd?” – vilket i 
sin tur gör att många av våra resonemang också blir av ekonomisk/finansiell/kommersiell natur.  

4. Åtgärder för mer och bättre BGV, påverkande faktorer - översikt 
Att skapa stråk med levande gatuplan med aktiva lönsamma BGV är en komplex process. Vi redogör i 
detta avsnitt för de påverkande faktorer, som vi anser bör beaktas i planeringen. Vi utgår från pro-
blemen – de hinder för BGV som finns idag – och ger sedan åtgärdsförslag för bättre hantering. 

De påverkande faktorerna kan delas in i yttre, inre och mentala faktorer. 

Yttre faktorer är framför allt de marknadsförutsättningar som påverkar etableringsviljan och över-
levnadsmöjligheterna för BGV. Här utan inbördes ordning eller prioritet och delvis överlappande:  

• De efterfrågegrundande marknadsförutsättningarna, lokalt och regionalt (köpkraft, konkur-
rens, avståndsrelationer etc), med särskild hänsyn till efterfrågans förändring med tiden, 
bland annat när bostadsbeståndet förändras. 

• De fysiska förutsättningarna: gatans, stadsdelens och stadens utformning (dimensioner, 
läge, stråkstruktur, grannförhållanden, miljökvalitet etc) med särskild hänsyn till förutsätt-
ningarna för lönsam klustring/centrering och stimulerande mötesplatser. 

• De infrastrukturella förutsättningarna: tillgängligheten till fots, med cykel, med bil och med 
allmänna kommunikationer. 

• Förutsättningarna för god skötsel, gärna i partssamverkan. 

De yttre faktorerna varierar med typ av BGV, bl a om besöken är destinationsbesök eller komplette-
ringsbesök.  

Inre faktorer eller processfaktorer:  

• Funktionella skillnader mellan bostäders byggnads- och miljökrav och besöksintensiva verk-
samheters. Hur åstadkomma ändamålsenliga lokaler? Hur åstadkomma rationell varumot-
tagning/returgodshantering och kundattraktiva parkeringar utan att samtidigt orsaka för sto-
ra störningar för bostäderna? Hur åstadkomma tillräckligt stora lokaler för s.k. ”dragare”? 
Och så vidare. 

• Olika parters kort- och långsiktiga ekonomiska villkor, till exempel BGVs omedelbara hyres-
betalningsförmåga och lönsamhetskrav i relation till den mer långsiktiga fastighetsekonomin 
och den långsiktiga och bitvis abstrakta och allomfattande samhällsekonomin. 
Fastighetsägare har olika ekonomisk sikt, bland annat beroende på om man ska äga långsik-
tigt eller sälja när de byggt klart. Detta ger olika incitament. 

• Fastighetsbildningsförutsättningar som 3D11

• Grad av samverkan och samförstånd mellan planerande myndigheter och exploatörer samt 
mellan politiker och tjänstemän. 

 och annan kvarters- och fastighetsindelning. 

                                                           
11 3D fastighetsbildning, möjliggör olika fastighetsägare inom samma byggnad, t ex skilda fastighetsägare för 
bostäder och verksamheter. 
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• Planformalia och exploateringsavtal. 

Mentala faktorer: 

• Upplevd eller reell trygghet och säkerhet i gatuplanslägen, till exempel oro för övervåld i små 
enpersonsbetjänade BGV. 

• Önskan att bidra till trivsamma gatumiljöer, till exempel från framåtsyftande ambitiösa byg-
gare.  

• Motvilja till traditionellt olönsamma etableringar, kanske beroende på svårigheter att se nya 
möjligheter. 

• Motvilja till svårhanterliga verksamhetslokaler, till exempel av administrativ natur. 

5. Yttre faktorer 
Marknadsförutsättningarna är den kanske mest påverkande faktorn, speciellt för handel, restaurang-
er och liknande besöksintensiva verksamheter. Om det inte finns en marknad för eller efterfrågan på 
BGV går det inte att etablera och vidmakthålla BGV.  

Underlaget/efterfrågan måste vara tillräckligt stort  
Om det inte bor eller arbetar tillräckligt många i närheten går det inte att driva butik, restaurang eller 
annan serviceverksamhet utmed gatan. Och även om det finns marknad för en butik är det inte sä-
kert att det ändå går eftersom konsumenten vill ha valmöjlighet, det vill säga många butiker att välja 
mellan, åtminstone när det gäller shopping. Detta ställer krav antingen på hög exploatering och/eller 
att man får regional påspädning av efterfrågan genom långväga kunder, som tar sig till platsen med 
till exempel bil, spårväg eller buss. 

Att få reell regional påspädning av efterfrågan kan vara svårt eftersom regionalt verkande BGV kräver 
en tillgänglighet, en koncentration och ett utbud som kan bli miljömässigt störande i ett bostadsom-
råde.  

I grunden handlar det om svårigheter att finna marknad och skapa utrymme för en tillräcklig kritisk 
massa, det vill säga ett tillräckligt mångfaldigt och attraktivt utbud.  

Problem:  
Bristande marknad kan helt omöjliggöra etablering eller vidmakthållande av uthållig BGV. 

Åtgärdsförslag:  
Marknadsförutsättningarna måste tas in tidigt i planeringsprocessen. Detta gäller i princip alla typer 
av BGV.  

När det gäller detaljhandel är det bra om det finns en kommunal eller regional detaljhandelspolicy i 
botten, som visar hur det aktuella området bör/kan dimensioneras med hänsyn till den övergripande 
efterfrågan och konkurrensen, eller åtminstone ger riktlinjer för hur detaljhandel bör etableras gene-
rellt i kommunen. Sedan bör kommunen i samråd med exploatören och eventuella stora tilltänkta 
nyckelhyresgäster göra en ordentlig marknadsanalys för det aktuella området/stråket, som går ända 
fram till möjlig försäljning, lämpliga ytor, lämplig mix och möjlig hyresintäkt, vilket brukar kräva kon-
sultmedverkan. Man ska dock veta att marknadsanalyser kan visa fel, till exempel vara för restriktiva 
på grund av bristande insikt om framtidsutvecklingen. Alltså: räkna rätt! Och var observant, det finns 
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andra utbudstyper än de konventionellt ”svenska”. Inom familjeföretagande och alternativa verk-
samheter kan det råda alternativa lönsamhetsbegrepp. 

Detta gäller i princip även för restauranger.  

De flesta övriga BGV måste ibland behandlas mer intuitivt, det vill säga utan egentliga beräkningar, 
men i grunden gäller: gör en genomlysande marknadsbedömning. 

Marknadsanalyserna/bedömningarna måste se framåt i tiden med hänsyn till dels den generella ef-
terfrågans utveckling, dels det aktuella bostadsområdets tillväxt, men även ta eventuellt förändrad 
konkurrens i beaktande. 

Ett exempel på marknadsanalys kring ett BGV-stråk 
ges av Hammarby Sjöstad i Stockholm . Där utförde 
många konsulter marknadsanalyser för detaljhandel 
innan Sjöstaden byggdes. Nästan alla kom till en gans-
ka låg efterfrågan och ifrågasatte den utbyggnad som 
sedan gjordes. Konsulternas tvekan berodde dels på 
den hårda och växande konkurrenssituationen i den-
na del av stockholmsregionen, dels den då planerade 
utspridningen av handel utmed hela stråket (konsul-
terna föreslog klustring), dels den då tänkta svaga 
parkeringen. Parkeringen förbättrades sedan genom 
ett stort garage.  

Idag lever i stort sett hela BGV-stråket ganska väl, 
men med mindre detaljhandel än som ursprungligen 
planerades. Planbestämmelsen i gatuplanslägena är 
tvingande C utmed huvudstråket och i övrigt tillåtet C. 
Se vidare bilaga 2. 

Ett annat exempel på marknadsberäknat BGV-stråk ges 
av Lomma, där man på ett intressant sätt profilerat de-
lar av BGV-stråket för olika typer av BGV: en del med 
marin profil, en del med shoppingprofil, en del med 
dagligvaruprofil samt en del med kulturprofil. Man har 
också ”rättat mun efter matsäcken” genom att vara 
sparsam med tvingande C-bestämmelser (mest i kvar-
tershörnen ut mot huvudstråket). Se vidare bilaga 2. 

Konkurrensen får inte vara för stark 
Det får inte finnas för stark konkurrens från BGV i andra 
stadsdelar eller stråk. Speciellt detaljhandeln är känslig 
för detta och konkurrensen kommer då i första hand 
från stadskärnan, stadsdelscentra och extern handel. 
Även andra typer av publika BGV med relativt stora upp-
tagningsområden kan vara konkurrenskänsliga, till ex-

Figur 2 Referensgruppen vid ”Coopklustret” vid huvud-
stråket  i Hammarby Sjöstad. Malin Olsson sektions-
chef, SBK Stockholm berättar. 

Figur 3 Exempel på BGV på sekundärt stråk i Ham-
marby Sjöstad. 

Figur 4 Torget i Lomma med nyproducerad BGV. 
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empel restauranger, gym, friskvård och gallerier. Kontor och andra typer av arbetsplatser är inte 
publika men ändå självklart konkurrensutsatta. Även här gäller att förstå marknaden och räkna rätt, 
vilket ofta kräver experthjälp. 
Problem:  
Alltför stark konkurrens kan helt omöjliggöra etablering av långsiktigt lönsamma BGV. 

Åtgärdsförslag:  
Konkurrensen ska – 
på ett korrekt sätt – 
behandlas i den ovan 
nämnda detaljhan-
delspolicyn och 
marknadsanalysen.  

Det finns gott om exempel på bra marknadsanalyser, även om de sällan gjorts just för BGV. BGV-
exempel är dock de ovan nämnda Hammarby Sjöstad och Lomma.  

Marknadsanalys, det vill säga kvantitativ bedömning av möjlig BGV-
försäljning - räkneexempel 
 

Värdering av marknadens övergripande efterfrågan  

Det finns bra metoder för att beräkna marknadens övergripande efterfrågan för besöksintensiva 
BGV, främst handel och restauranger. En ofta använd marknadsmodell är TYSK12

I bilaga 3 ges några generella räkneexempel, som visar hur man kan göra en kvantitativ bedömning 
av den övergripande efterfrågan med fokus på ekonomi och etablerings- eller överlevnadsmöjlighe-
ter för några vanliga verksamhetstyper. Exemplen ger en hygglig vägledning, men att göra en skarp 
marknadsanalys är komplicerat och kräver normalt 
experthjälp.  

. Den väger samman 
demografi, per capita konsumtion, infrastruktur och konkurrens och ger som resultat möjlig försälj-
ning och varifrån denna hämtas. Den lokala lägeskvaliten (miljö, tillgänglighet etc) bedöms i annan 
ordning och korrigerar då den övergripande marknadsanalysen, se vidare nedan. 

Problem:  
Man gör alltför ofta felbedömningar beroende på av-
saknad av en riktig marknadsanalys eller kanske på 
grund av önsketänkande i någon riktning. 

Åtgärdsförslag:  
Använd tillförlitliga marknadsmodeller eller beprövade 
huvuden – och räkna rätt! Ta gärna hjälp av fristående
specialister eller av kunniga branschföreträdare.  

                                                           
12 Se bilaga 6. 

Figur 5 Avlastande eller hotfulla konkurrenter? 

Figur 6 Kolla Läget bild för liten stadskärna med BGV- 
inslag, Leksand. (se även bilaga 5) 
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Värdering av den lokala lägeskvaliteten  

Den lokala lägeskvaliteten kan påverka en BGVs försäljning och lönsamhet påtagligt, utöver vad den 
övergripande efterfrågan enligt ovan gett. Med lokal lägeskvalitet menar vi i detta fall: 

• Den fysiska miljön i omgivningen, framför allt på gatan utanför. Trevlig miljö, sittplatser med 
mera stimulerar, speciellt för shopping och restauranger, medan t ex påträngande trafik och bar-
riärer är negativt. 

• Närhet till parkering och hållplatser och deras kvalitet. För kund är till exempel markparkering 
just utanför butiken betydligt mer attraktiv än parkering under mark en bit bort. 

• Grannförhållandena. Speciellt shoppingbutiker är beroende av att ha goda grannar – men påver-
kas också av närbelägen konkurrens. 

Den lokala lägeskvaliteten kontrolleras i kvantitativa termer enklast med en lokal marknadsmodell, 
till exempel Kolla Läget13

Problem:  
Man gör alltför ofta felbedömningar beroende på att man avstått att göra en marknadsanalys, kan-
ske på grund av önsketänkande i någon riktning. 

, som kvantifierar och väger samman de olika ingående lokala lägesfakto-
rerna. Se vidare bilaga 4. 

Åtgärdsförslag:  
Skissa på miljöåtgärder i samråd och utvärdera i svåra fall med Kolla Läget eller någon liknande mo-
dell.  

Tillgängligheten måste vara bra     
Tillgängligheten till fots, med cykel, med bil och med allmänna kommunikationer måste vara bra, det 
vill säga korrekt anpassad till det serviceutbud man vill erbjuda. Färdmedelsfördelningen till detalj-
handel och andra besöksintensiva verksamheter i den typ av lägen vi här diskuterar brukar vara un-
gefär: 
till fots 20-40 %, med kollektiva färdmedel 10-30 % och med bil 50-70 %.  
Nivåerna varierar främst med i 
vilken grad verksamheten även 
har ett regionalt upptagnings-
område (som ger högre bil-
kundsandel) vilket ibland behövs 
för att nå tillräcklig omsättning.  

Problemet brukar vara biltill-
gängligheten eftersom bilar krä-
ver plats och ofta uppfattas som 
negativ miljöpåverkan. 

Problem:  
Bristande tillgänglighet, såväl vad gäller parkering som omgivande vägnät och kollektivtrafiken, kan 

                                                           
13 Se bilaga 6. 

Figur 5 BGV med kantstensparkering i Järna, Södertälje kommun. 
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lätt reducera annars möjlig försäljning i butiker, restauranger och liknande med 10-tals procent och 
därmed kan etablering eller överlevnad försvåras starkt. 

Åtgärdsförslag:  
Tillgängligheten ska behandlas i samband med den ovan nämnda marknadsanalysen.  

Gatan/stråket/torget måste vara attraktivt 
Man måste kunna åstadkomma urbana rörelsemönster som på ett naturligt sätt leder besökare/kun-
der till etablissemangen, till BGV. En framgångsfaktor då är stadsrummets fysiska kvalitet: mötesplat-
ser, attraktiv rumslighet, platsbildningar och proportioner. Samt näraliggande stimulerande goda 
grannar. Fasadartikulering kan vara ett verktyg för att skapa liv längs en gata. 

 
Figur 7 Attraktiv BGV-miljö i innerstad. En förebild för BGV-stråk i bostadsområden? 

Ytterligare en viktig komponent är fysisk konkret framkomlighet och tillgänglighet, i detta fall innebä-
rande hinderfrihet på fotgängarenivå. Utöver självklarheter som nivåskillnader (1 meter i höjdled 
brukar för gående motsvara 3 meter horisontellt) spelar gångbanans bredd en stor roll, det skall vara 
lätt att mötas, lätt att stanna utan att bli knuffad på etc. En bredare gångbana ger också BGV bättre 
exponering. God visibilitet och/eller förmåga att kunna överblicka bidrar till fler spontana besök och 
inköp. Dessutom möjliggör generös bredd även cykelparkering, uteserveringar, vegetation och gatu-
möbler. 

Problem/möjlighet:  
Effekterna på besöksintensiva verksamheter av gaturummets karaktär/miljö är beräkningsbara. Enligt 
marknadsmodellen Kolla Läget kan dagligvaruförsäljningen påverkas med någon eller några procent, 
shopping med +-5 % och restaurang med uteservering med +-20 %. 

Åtgärdsförslag:  
Arbeta medvetet med gatumiljön så att den på bästa sätt stimulerar den typ av BGV som är aktuell. 
Det lönar sig för BGV och för fastighetsägarna, men också på många andra sätt, inte minst socialt. 
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Risk för barriärer 
Barriärer kan i detta sammanhang vara till exempel en bilgata, en för bred gata, en avskärande spår-
väg eller ett staket. Stora biltrafikflöden förstärker barriäreffekten, speciellt om det är för få eller 
glest placerade övergångsställen. Även säker-
hetsrelaterade hinder kopplade till spårbunden 
trafik såsom staket kan oönskat bidra till barriär-
effekten.  

Om gatan är utformad så att den enkelt medger 
att besökare kan röra sig ”fritt” fram och tillbaks 
över gatan undviks eller åtminstone reduceras 
upplevda mentala barriärer. Trädalléer kan kräva 
i sig barriärskapande breda gaturum, men kan i 
gengäld ge en inbjudande mjuk miljö, som in-
bjuder till promenad över gatan.  

Problem:  
Man brukar få en påtaglig barriäreffekt vid biltrafikerade gaturum på ca 20 meters bredd, då riskerar 
till exempel shoppingintresset i den typ av miljöer vi här arbetar med att minska med ca 5 % jämfört 
med om andra sidan gatan bara ligger ca 7 meter bort och inte blockeras av biltrafik, det vill säga vid 
gågatubredd och gågatustandard. Vid 40 meters bredd och/eller kraftigt biltrafikflöde måste gatans 
båda sidor hanteras som två åtskilda enkelsidiga shoppingstråk och man riskerar då att tappa betyd-
ligt mer i möjlig försäljning, upp emot 15 %, med försvagad lönsamhet som följd. Detta oavsett om 
fysiska hinder som staket finns eller inte. Effekten på andra typer av BGV är sannolikt av samma ka-
raktär, men svagare. Detta enligt Kolla Läget. 

Åtgärdsförslag:  
Klok medveten planering i samråd mellan kommunen, miljöskapande arkitekter, branschföreträdare, 
exploatörer och eventuellt hyresgäster. Utvärdera miljön kommersiellt med exempelvis Kolla Läget. 

Skötseln måste vara på topp     
Konsumenten blir mer krävande: kraven på rent, tryggt och snyggt ökar. Sådana krav har formulerats 
tydligt – och efterlevs – i stadskärnor och andra större centra där man genom sin storlek har kraft att 
ordna bra centrumledning och bra 
skötsel i övrigt. Centrumledningsorga-
nisationernas huvudmän i stadskärnor 
och stadsdelscentrum är kommunen 
samt berörda fastighetsägare och 
verksamhetsidkare. Även små stads-
delscentra arbetar på detta sätt. Års-
budgeten spänner från ca 0,5 Mkr i de 
små stadskärnorna och stadsdelscent-
ren till mångmiljonbelopp i de stora 
centren. 

De BGV-stråk vi diskuterar i denna 
rapport måste i någon mening kunna möta denna typ av kvalitetskonkurrens genom samordnad 

Figur 9 Näsby Park är ett exempel på ett litet stadsdelscentrum med 
fungerande centrumledning. 

Figur 8 Allt är inte perfekt i Hammarby Sjöstad, bilden visar 
den 37,5 m breda gatan med det avskärande spårvägsområ-
det. 
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skötsel, vilket dessvärre kan vara svårt på grund av den ibland önskade långsträckta strukturen (hela 
gatustråk med många fastighetsägare), vilket försvårar sammanhållning mellan enskilda fastighets-
ägare och verksamhetsidkare. BGV-stråk i bostadsområden blir dessutom i allmänhet ekonomiskt 
svaga, vilket är ett ytterligare hinder. 

En stödjande detaljhandelspolicy 
I samband med den kommunala eller regionala översiktsplaneringen bör en detaljhandelspolicy upp-
rättas i samråd med branschen och i linje med Boverkets rekommendationer, men litet mer detalje-
rad.  För att verkligen bli operativ i vårt fall bör den också behandla följande fråga. 

• Hur mycket storskalig handel, t ex externt, i stadskärnan och i stora stadsdelscentra, kan man 
ha utan att hota bostadsorienterade BGVs långsiktiga överlevnad? Det handlar om att skapa 
balans. 

Att ge ett reellt svar är komplicerat. Det krävs en neutralt utförd marknadsanalys med hög precision 
eftersom den måste gå ner i detalj. Ett slarvigt dimensionerat externhandelsutbud kan orsaka ned-
läggning av små stadsdelscentra, det är väl känt, de BGV-stråk vi diskuterar kan vara ännu känsligare.  

Temastråk och områdesprofilering 
I de fall marknadsförutsättningarna för traditionella BGV som handel och restauranger är tveksamma 
eller rent utav obefintliga måste man söka andra möjligheter. En väg kan då vara att söka idéer om 
vad gatan/området skulle kunna kommunicera och med denna utgångspunkt ge gatan en tydlig iden-
titet för att fånga en viss målgrupps uppmärksamhet, till exempel inom reklam & marknadsföring 
eller matställen. 

En svårighet med detta är att finna en tillräckligt stor marknad, bostadsområdet i sig räcker sällan till. 

Åtgärdsförslag:  
Koppla in fritänkare men glöm inte att räkna! 

6. Inre faktorer eller processfaktorer                 
Det finns stora funktionella skillnader mellan bostäders byggnads- och miljökrav och besöksintensiva 
verksamheters och BGVs. Dessa skillnader måste hanteras och det måste för att bli bra göras redan 
på idé- eller programstadiet, det vill säga till och med innan detaljplaneläggningen.  

Hur åstadkomma ändamålsenliga lokaler? 
Viktigaste praktiska frågor för att gynna gatuplansetablering av BGV: 

• Ytorna måste vara rationella: inga onödiga nivåskillnader, speciellt ut mot gatan. Generella 
och ytsammanhängande lokaler, genomtänkt placering av trapphus, schakt, eventuellt varu-
mottag, etcetera 

• Lokaler kräver större fri höjd än bostäder, förslagsvis 3,0 à 3,5 meter, ännu högre om det är 
en stor butik 

• Lagom skyltfönsterlängd, 7 meter är ett bra maximum inklusive entréer. Stora dagligvaruhal-
lar måste dock ha längre fasad 

• Flexibla lokalskiljande väggar, det vill säga varierande och tillåtande ny fasadindelning samt 
lättväggar för att enkelt uppnå ytanpassning av lokaler 
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Hur åstadkomma praktiskt attraktiv kundparkering? 
Parkering kan ordnas på den egna fastigheten, men vanligast och i allmänhet bäst för den typ av små 
BGV vi behandlar i denna studie är parkering på gatan utanför. Viktigaste parkeringsåtgärder för att 
gynna gatuplansetablering av BGV: 

• Små enheter bör ha näraliggande kantstensparkering för kunder, gärna snedställd för maxi-
mal kapacitet och för smidiga parkeringsrörelser (kräver dock att gatan har lågt flöde och låg 
hastighet) 

• Stora enheter med stort parkeringsbehov kan ha samlade näraliggande parkeringsytor, even-
tuellt på den egna fastigheten, dock ogärna under mark eller i komplicerade P-hus eftersom 
det då blir för tidsödande att besöka aktuell BGV 

• Parkeringen skall vara nyttig, det vill säga finnas där och när den efterfrågas av den besökan-
de 

Enligt Kolla Läget och PBG14

Dessa variationer kan vara avgörande för enhetens livskraft.  

 kan försäljningen för till exempel en liten dagligvarubutik i den typ av 
lägen som vi behandlar här variera med ca 5 % beroende på parkeringens kvalitet och för en större 
butik med över 10 %.  För till exempel små herrbeklädnadsenheter kan upp till 50 % riskeras om man 
är helt utan parkering, för andra typer av BGV i den typ av lägen vi här diskuterar är risken mindre, 
men den finns. 

Hur åstadkomma rationell varumottagning/returgodshantering? 
Viktigaste praktiska distributionsfrågor för att gynna gatuplansetablering av BGV: 

• Acceptera (tidsbegränsade) lastzoner på gata för små enheter  
• Ordna varumottag/returgodshantering på fastighetsmark för stora enheter, speciellt för dag-

ligvarubutiker och restauranger, som har många inkommande leveranser per dag (upp emot 
10 st), och fuktigt (illaluktande) returgods 

• Tänk på buller och skaderisker 
• Försök att samförlägga verksamheter med likartad funktion och logistik 
• Samordna i största möjliga mån gemensamhetsanläggningar såsom kylda soprum, fettavskil-

jare och komprimatorer för sopor 

I vissa sällsynta nybyggnadsfall kan man ha råd att ordna varumottagningen och returgodshantering-
en under mark, vilket då ger dramatiskt ökade möjligheter till BGV i gatuplan. 

Hur åstadkomma tillräckligt stora lokaler för så kallade ”dragare”? 
Dragare, i dessa sammanhang främst stora dagligvarubutiker (de kan behöva vara så stora som 3 000 
kvm), kan behövas för att ge ett butiksstråk stadga. Dragarna mår bäst vid knutpunkter för kollektiv-
trafiken och med god parkering.  

Dragarna är attraktiva som grannar och mindre enheter etablerar gärna nära dragarna, vilket är bra 
eftersom det då blir fler butiker/restauranger i området. En nackdel är att de torg som då gärna bil-
das drar kraft från sekundära gatuavsnitt, som riskerar att bli utan butiker och restauranger. Sam-
mantaget är det enligt vår mening bra med dragare eftersom man försäkrar sig om en bra lokal för-

                                                           
14 Se bilaga 6. 
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sörjning av varor och tjänster, men man får acceptera att de sekundära gatuavsnitten i högre grad 
måste få annan typ av liv än butiker och restauranger. 

Stora BGV kräver rationell och jämförelsevis storskalig varulogistik, vilket kan vara en komplikation i 
bostadssammanhang. Lösningen ligger i att i tidigt skede planera för de större enheterna samt att se 
till att de korresponderar med miljöbalken. 

En speciell komplikation att hantera är stora verksamheters anpassning till bostäder som ligger ovan-
på eller invid samt det faktum att yta står i relation till våningshöjd, det vill säga stor lokal = hög vå-
ningshöjd. 

Tredimensionell fastighetsbildning (3D) 
Genom bildande av tredimensionella fastigheter och fastighetsutrymmen och annan form av fastig-
hetssamverkan kan vid nybyggnation goda förutsättningar för rationalitet i olika delar av en byggnad 
skapas. Gatuplansbutiker kan till exempel bilda en egen fastighet, som eventuellt spänner över flera 
bostadsfastigheter. Samordning av olika viljor eller ”koncept” samt ambitionsnivåer som är svårför-
enliga kan lösas inom ramen för en lantmäteriförrättning, liksom vertikal/horisontell kommunikation 
och försörjning till/från en fastighet genom en annan, etc.  

Kvarters- och fastighetsindelning med 
målet att för platsen finna en lämplig 
fastighetsstruktur måste genomlysas i 
program- och planskedena. Upprättande 
av fastighetsplan enligt 6:3-16 PBL är ett 
viktigt led i planarbetet. 3D-exploatering 
ställer höga krav på samverkan och sam-
planering mellan ett flertal olika experter 
(bland annat handelskunniga), myndig-
heter och fastighetsägare. En förutsätt-
ning för framgång är också att den fas-
tighetsrättsliga aspekten måste genom-
syra alla efterföljande skeden fram till ett 
slutligt genomförande.  

Det finns förhållandevis få tredimensionellt indelade fastigheter att hänvisa till, då det fortfarande är 
en ganska ny möjlighet. Två exempel är Affärshuset Storken i Alingsås, som innehåller handel, kontor, 
parkering och bostäder (bostadsrättsförening), och Centrumhuset i Lomma med handel och bostä-
der. 

Samverkan mellan/inom planerande myndigheter och exploatörer 
Det måste finnas en samsyn mellan politiker och tjänstemän, även över mandatperioderna, där ger 
Hammarby Sjöstads långa planerings- och genomförandeperiod med en stabil politisk ställning till 
sjöstadens planering och byggande ett bra exempel.  

Ett exempel på en planeringsmodell, som användes vid planeringen av Staffanstorp, är det som 
kommit att benämnas som STANSTAD-metoden, som kommunen utvecklade och använde sig av. 

Figur 10 Affärshuset Storken, Alingsås. (3D) 
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Metoden är en 
lokal plane-
ringsmodell, 
som tidigt 
involverar 
politiker, arki-
tekter och 
tjänstemän. 
Den syftar till  
ett gemen-
samt förankrat 

projekt med effekter såsom tidig samsyn samt en hög grad av engagemang och samverkan. På detta 
sätt skapades i Staffanstorp en gemensam vision och en handlingsplan och det gav genomförande-
kraft. Det är både viktigt och underlättande att ha alla aktörer med från början. Notera skillnaden 
mellan ”traditionell planeringsmetod” och ”STANSTAD-metoden” i projektets tidiga uppstartsfas. 

Detaljplanen som styrinstrument 
Kommunen kan i kraft av sin myndighetsroll i detaljplan styra möjligheterna att anlägga eller inte 
anlägga BGV. Att tänka på i detta sammanhang: 

• Man måste först vara säker på vad man vill och det bör i ett tidigt skede klaras ut i samråd 
med etablerarna/fastighetsägarna 

• En avvägning måste göras mellan tvingande BGV och tillåten BGV, även detta bör ske i sam-
råd och under mottot att ”det bästa inte får förskjuta det goda” eller ”lagom är bäst” 

• Beteckningen C (centrumändamål) bör föredras framför H (handel), som är mer och onödigt 
begränsande. Lomma och Staffanstorp ger bra exempel. 

• Man kan också överväga, som exempelvis i Staffanstorp, att införa ”dubbla” planbestämmel-
ser och medge övergång till B (bostäder) om etableraren/fastighetsägaren efter viss tid (i 
Staffanstorp 2 år) inte lyckats hyra ut eller sälja lokalen som C eller H.  

Bestämmelser 
Varje plats och område kräver sina egna bestämmelser utifrån dess unika egenskaper, förutsättning-
ar och syften. Vi visar nedan några principiella exempel på text (kursiv stil) kopplad till nedanstående 
plankarta. Texten är i huvudsak hämtad från ett praktiskt fall (Lomma). 

Textexempel DP för del av ”Staden 123”, Användning av kvartersmark 

B1 Bostäder i kvartersmiljö samt i bottenvåning icke störande verksamheter mot allmän plats. Miljö- 
och byggnadsnämnden får också medge mindre verksamhets- och butikslokaler i övrigt. 

B1C1 Bostäder i kvartersmiljö. Bottenvåning får användas för icke störande verksamheter med service 
till allmänheten. Bottenvåning skall dock i hela området ges sådan höjd att butikslokal kan inredas. 
Verksamheter kan innefatta försäljning, servering och kultur med anknytning till stadsdelen och kvar-
tersmiljön och skall utformas tillgängliga från allmän plats. 

Figur 11 Beskrivning Stanstad-metoden 
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B1C2 Bostäder i kvartersmiljö. Bottenvåning skall användas för icke störande verksamheter med ser-
vice till allmänheten. Verksamheter kan innefatta försäljning, servering och kultur med anknytning till 
stadsdelen och kvartersmiljön och skall utformas tillgängliga från allmän plats. 

C3 Icke störande verksamheter med service till allmänheten. Verksamheter kan innefatta försäljning, 
servering och kultur med anknytning till stadsdelen och kvartersmiljö. Rökning av livsmedel tillåts ej. 

Exempel Exploateringsavtal inom del av ”Staden 123”, Lokaler för verksamhet 

Exploatören Byggföretaget skall anpassa och planera bottenvåningarna i de kvarter som på detalj-
plan betecknas med B1C1 för verksamhet. Därvid skall i vart fall en av de x antal à 75 kvm BTA anpas-
sas för bostadsbutik i kvarteret X. Ca 100 kvm BTA anpassas för verksamheter i byggrätten vid Torget, 
125 kvm BTA anpassas för verksamheter i hörnlokalerna i kvarteret Y samt 150 kvm BTA för verksam-
heter i hörnlokalerna i kvarteret Z. 

Bottenvåningarnas lokaler skall tekniskt och arkitektoniskt vara förberedda för en konvertering från 
lokal och omvänt. Om det av marknadsmässiga skäl visar sig att lokal inte kan uthyras äger Exploatö-
ren Byggföretaget/bostadsrättsförening två år efter slutbesiktning av ifrågavarande byggnad rätt att 
konvertera lokal till bostad. 

  

 

Figur 12 Exempel på detaljplan med beteckningen C, Centrumändamål, i markplan. (Lomma) 

Intrappning av hyror eller annat etableringsstöd 
Det kan vara svårt för BGV att finna lönsamhet från dag 1, vilket i mycket angelägna fall kan motivera 
att fastighetsägaren (eller kommunen till exempel via sin samhällsnytta eller i exploateringsavtalet) 
ger en hyresnedsättning för de första besvärliga åren för att sedan trappa upp hyran i takt med den 
förhoppningsvis ökade hyresbetalningsförmågan. Detta är lätt att motivera om fastighetsägaren äger 
det omgivande bostadsbeståndet och kan fördela kostnaden på detta. Grundsynen för detta är att 
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ett bra serviceutbud ökar de omgivande bostädernas värde, vilket bland annat visas av forskning vid 
KTH15

Från kommunens sida kan man, så som diskuteras i exempelvis Jönköping, modifiera sin syn på ange-
lägen men olönsam BGV och se den som en del av infrastrukturen/gatan, vilket kan motivera kom-
munal (del-)finansiering. I detta sammanhang skulle en 3D-indelning av aktuella BGV-fastigheter 
kunna möjliggöra att kommunen eller annan part köper fastigheternas BGV-del och hyr ut eller säljer 
vidare när marknaden stabiliserats. Denna möjlighet diskuteras alltså, men är inte prövad. 

. 

Kommunen kan ge kostnadsreduktion via exploateringsavtalet genom att sänka eller till och med 
nolla exploateringskostnaden för BGV-ytorna, vilket kan innebära steget från olönsamhet till lönsam-
het för BGV, speciellt de först åren. Ett intressant exempel är Rinkebystråket i Stockholm, där gatan 
breddas och tillförs trottoarer, butiker och restauranger, kostnaden bärs av Familjebostäder och 
Stockholms stad (källa: Boverket). Därtill finns ett antal internationella. Ytterligare exempel ges i bila-
ga 2.  

En förutsättning bör alltid vara att BGV på sikt måste kunna bli lönsamma av egen kraft, även om 
lönsamhetsbegreppet ibland kan behöva vidgas från aktuella BGV till hela fastigheten och vidare till 
hela det aktuella bostadsområdet. BGV i ett område eller på ett stråk ökar trygghet och säkerhet och 
på så sätt minskar kanske risken för vandalisering med reducerade underhållskostnader som följd. Är 
det möjligt att växla minskade underhållskostnader till hyresbidrag som gagnar BGV? 

I detta sammanhang kan noteras att det är bra om kommunen försöker styra till starka exploatörer 
med långsiktigt ansvarstagande. 

BID 
Diskussioner förs om ett ”svenskt BID” som – om man följer förebilden från Kanada och USA – i den 
fråga vi här diskuterar skulle kunna tvinga omgivande fastigheter att stödja en annars olönsam BGV i 
en av områdets fastigheter enligt samma princip som fastigheterna idag gemensamt finansierar till 
exempel infrastruktur och lekplatser.  

BID står för Business Improvement District. BID introducerades först i Kanada och sedan i USA på 
1970-talet och finns nu i ganska många länder, bl a Nya Zeeland, Sydafrika, Jamaika, Serbien, Albani-
en, England, Wales, Skottland, Tyskland och Irland. Grundidén är att fastighetsägare och andra aktö-
rer i en stadsdel, en stadskärna eller ett stadsdelscentrum, går samman om ett förnyelseprogram, 
som man sedan samfinansierar och genomför tillsammans med kommunen. För att upprätta ett BID 
krävs att en majoritet av områdets intressenter, vanligen fastighetsägarna, röstar för bildandet så 
måste minoriteten följa med. BIDs har nått stor framgång, det finns idag tusentals runt om i världen. 
Förutsätter en speciell tvingande lagstiftning om samverkan, som än så länge inte finns i Sverige. 

                                                           
15 KTH-Centrumfunktion: "SFC Små förortscentra ur ett stadsdelsnyttoperspektiv", Joakim Sandahl, 14 mars 
2001. Arbetet utvecklas för närvarande till en doktorsavhandling, ”SFC II”, av arkitekt Jan Izikowitz vid avdel-
ningen för regionala och urbana studier, KTH. 
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7. Mentala faktorer 

Trygghet och säkerhet i gatuplanslägen 
Det kan ligga en svårighet i att driva småskalig BGV i utsatta lägen, där det är undanskymt eller på 
annat sätt otryggt, speciellt om BGV hanterar kapitalvaror, kontantintensiv verksamhet, apoteksvaror 
eller till exempel yoga/massage som kanske kan attrahera oönskade besök. Enmansbetjänade BGV är 
särskilt känsliga. Ett exempel är en liten Coop-enhet på Järvafältet utanför Stockholm, som tvingades 
lägga ner när man inte längre kunde rekrytera personal på grund av otrygg omgivning, andra exem-
pel ges av många vandaliserade eller attackerade kiosker runt om i landet. 

Tomma lokaler (oavsett orsak) i markplan upplevs alltid negativt ur ett trygghetsperspektiv och drar 
snabbt ned ett områdes attraktivitet.  

Problem:  
Otrygg miljö kan hindra etablering eller orsaka nedläggning. BGV-stråk i bostadsområden kan tänkas 
riskera att bli otrygga pga sin gleshet. 

Åtgärdsförslag:  
Använd branschen som expertis. 

Önskan att bidra till trivsamma gatumiljöer och funktionsblandning 
Det finns en ökande generell social ambition att bidra till goda miljöer, speciellt om det också stimu-
lerar lönsamheten. Många attraktiva bostadsområden kännetecknas av att det finns valmöjlighet vad 
gäller service och utbud ”runt hörnet”. I nya tätbefolkade bostadsområden med flerbostadshus bör-
jar närservice betraktas som en hygienfaktor eller självklarhet. Detta framförs speciellt av yngre bo-
stadssökande som vill bo i en levande urban miljö. Flera av de större, och de medvetna, aktörerna på 
marknaden har noterat detta och söker former för att finna lönsamhet och tillgodose behoven. Vad 
som kan inrymmas i det egna området avgörs som alltid av vad närliggande områden har att erbjuda.  

Ett annorlunda exempel på detta är Jakriborg i Skåne, se bilaga 2. 

Åtgärdsförslag:  
Vädja till det sociala ansvaret, övertyga om ekonomin. Samråd och diskussioner med goda exempel 
kan underlätta. 

Traditionell motvilja till (olönsamma) gatuplanslägen 
Det finns hos en del byggare en nästan traditionell känslomässig motvilja mot BGV i den egna bo-
stadsfastigheten. Huvudskäl: ”det blir aldrig lönsamt”, ”det blir svårt att sköta och återuthyra” (spe-
ciellt små BRF utan specialistkunskap ser detta problem), ”det drar till sig olämpliga människor” och 
”vi är bra på att bygga hus men inte lokaler”. I huvudsak återfinns denna motvilja hos byggare av 
blivande bostadsrättsföreningar eftersom BGV anses utgöra en osäkerhetsfaktor som påverkar pris-
bilden vid förstagångsförsäljning eller försvårar att komma till avslut. I efterkommande försäljningar 
är denna faktor sedan känd och redan inräknad i priset. Den eventuella huvudstudien bör ta upp 
denna fråga. 

Önskan att bo i bostadsområden med bra BGV-stråk kommer med all säkerhet att öka och därmed de 
boendes vilja att stötta BGV ekonomiskt. Detta kommer till en del att uppväga de negativa argumen-
ten, som dessutom ofta är baserade på okunskap.  



25 

Åtgärdsförslag:  
Sakliga utredningar, information och samråd.  

8. Checklista 
För maximal framgångschans, det vill säga för att stimulera till nyetablering av BGV och för bästa 
uthållighet för redan befintliga BGV, rekommenderar vi följande checklista för ett arbete som går 
”hela vägen”, det vill säga med start i moment 1 och sedan med successiv påbyggnad i de följande 
momenten 2, 3 och 4.  

Moment Avsikt Typ av åtgärd Parter 
1a Översiktlig pla-
nering, idéstadium 
– nybygge 

Bädda för ekonomiskt 
och miljömässigt rim-
lig struktur och god 
tillgänglighet 

Kommunal/regional detaljhandels-
policy finns eller upprättas.  
Samråd. 
Marknadsanalys, skissning av lokal 
och närmiljö, intäktsbedömning. 
Diskutera 3D fastighetsindelning. 
Diskutera alla sorters BGV, dvs även 
annat än handel och restauranger. 
Ekonomi, kort och lång sikt. 
Diskutera kostnadsfördelning för 
BGV-lokaler. 

Kommun (tjänstemän 
och politiker) 
Exploatör/fastighetsägare 
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

1b Översiktlig pla-
nering, idéstadium 
– förnyelse 

Bädda för ekonomiskt 
och miljömässigt rim-
ligt lokalt utbud 
 

Samråd. 
Marknadsanalys, granngranskning, 
skissning av lokal och närmiljö, 
intäktsbedömning. SWOT-analys. 
Diskutera 3D fastighetsindelning. 
Diskutera alla sorters BGV, dvs även 
annat än handel och restauranger. 
Ekonomi, kort och lång sikt. 

Kommun  
Fastighetsägare 
Nyckelhyresgäster 

2 Detaljplanelägg-
ning – nybygge 

Bädda för väl dispone-
rade ytor inne och ute, 
inkl parkering och 
varumottag. Bra tra-
fikanslutningar med 
bil, kollektivt och för 
gående 

Arkitekt- och trafikplanearbete. 
Diskutera etapputbyggnad. 
Bästa gatuanslutning/anpassning. 
Inpassning i byggnaden. 
Flexibel detaljplan med rätt be-
stämmelser. 
Diskutera kostnadsfördelning för 
BGV-lokaler. 

Kommun 
Exploatör 
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

3 Bygglov Skapa fungerande 
fysisk miljö 

Arkitekt- och trafikplanearbete.  Kommun 
Exploatör  
Eventuella nyckelhyres-
gäster 

4 Uppföljning Rätta eventuella felak-
tigheter 
Expandera eller av-
veckla 

Samråd. 
Utvärdera behov av samordnad 
skötsel. 

Primärt fastighetsägare 
och hyresgäst 
Eventuellt även kommu-
nen 

Generellt 
 

Optimera mångfald 
Våga släppa in ogräs 

Dynamik/lyhördhet 
Låt inte det bästa förskjuta det 
goda! 
Blicka framåt, tänk nytt! 

Kommun 
Exploatör/fastighetsägare 
Hyresgäster 



Parterna måste förstå och respektera varandras problem, krav och möjligheter. Särskilt viktigt (ofta 
försummat) i moment 1 är att eventuellt kända nyckelhyresgäster involveras, dels som just hyres-
gäster, dels som kunniga specialister. Kommunen måste hänga med hela vägen för att försäkra sig 
om att intentionerna infrias och då till rimliga kostnadsnivåer. 

Notera att checklistan inte beskriver hur man som t ex arkitekt skapar goda gatumiljöer – det är inte 
syftet med föreliggande förstudie, men kanske med den eventuellt kommande huvudstudien – utan 
bara hur man undanröjer eller bemöter de hinder som exploatörer med flera, ibland åberopar för att 
inte etablera BGV.   

9. Ökat intresse för funktionsblandning 
Funktionsblandning värdesätts allt mer och BGV i bostadshusens gatuplan kommer enligt vår mening 
att öka med ökande inriktning mot urbanisering, blandprojekt, förtätning och hållbarhet. Detta och 
den alltmer besvärande bristen på tid, speciellt i större orter, kommer att påverka stadsplaneringen 
och samhället genom att individen vill lösa vardagsservicen snabbt och enkelt och kommer att vilja 
betala för service/tid.  

Ungdomar som rest runt halva jorden innan de gått ut gymnasiet kommer inte att nöja sig med ren-
odlade bostadsområden, oavsett hur många nyrenoverade kök och stora TV-apparater de har. De vill 
leva i en intressant och stimulerande miljö. 

Tillkommer att kostnaderna för infrastruktur sannolikt blir högre med ökande standard- och säker-
hetskrav, vilket leder till att fler måste dela på det som finns och byggs, vilket i sin tur motiverar för-
tätning och möjliggör eller uppmuntrar lönsam funktionsblandning.  

De stora volymerna av till exempel handel kommer dock även fortsatt att ligga på andra platser. 
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10. Fortsatt arbete – författarnas kommentar 
Rapportens huvudförfattare Sandahl och Bergholm framhåller att studien har klara kvaliteter och kan 
vara tillämpbar i många situationer, men den är enligt det av Den Goda Staden givna uppdraget 
översiktlig. Den innehåller därför en hel del intuitiva förenklingar och har inte fullt ut underbyggt de 
påståenden som görs och de åtgärdsförslag som ges, det ligger i en översiktlig studies natur. 

Mer konkret: 

• Arbetet har fokuserat på att identifiera hinder för att få till stånd goda BGV-stråk, hinder som 
vanligen är av ekonomisk/kommersiell natur. Och diskutera hur hindren skulle kunna 
undanröjas. Den har däremot inte diskuterat värdet av goda BGV-stråk för invånare och 
samhälle utan det har setts som en förutsättning att värdet finns. 

• Arbetet har baserats på befintlig kunskap och erfarenhet hos NIRAS (före detta Nordplan AB), 
Newsec, författarna och referensgruppen. En litteraturöversikt och några svenska fallstudier 
har också ingått. Det finns givetvis många andra intressanta och relevanta kunskapskällor, 
som alltså inte beaktats. 

• Arbetet har fokuserat på funktion (ändamålsenlighet) och marknad/ekonomi (möjlighet), 
däremot har t ex inte ekologisk miljö och juridik behandlats särskilt uttömmande.  

Dessa begränsningar bör enligt författarna undanröjas och man föreslår att ett eventuellt fortsatt 
arbete eller, om man så vill, fortsatt forskning bör inriktas på att samla in ytterligare kunskap genom 
mer omfattande intervjuer, besiktningar och litteraturstudier samt genom bidrag från kvalificerade 
konsulter och forskare, även utomlands, för en fördjupning/precisering och komplettering av 
studiens  åtgärdsförslag.  

Eventuella fortsatta studier bör också ha ett vidgat synsätt, framför allt genom en tydligare och mer 
positiv diskussion av värdet av goda BGV-stråk och hur sådana kan skapas, bevaras och förstärkas 
genom god planering och god idérik arkitektur. Det krävs också en närmare genomgång av juridiska 
frågor inkl hyresrätt, planinstrument, 3D och förutsättningarna för ett eventuellt ”svenskt BID”.  

Förslagsvis sammanställs materialet i en kortfattad praktisk handbok där föreliggande rapport visar 
hur en sådan handbok skulle kunna disponeras. 

Arbetet bör slutligen enligt författarna granskas i någon form av remissrunda och/eller öppna 
seminarier.  
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Bilaga 1 

 Intervjuer 
Vi har genomfört djupintervjuer med följande kommunrepresentanter. 

• Eva Sjölin, stadsbyggnadsdirektör i Lomma (tidigare i Staffanstorp).  Eva var drivande för den 
mycket omtalade och uppskattade förnyelsen av Staffanstorps centrum under slutet av 1990-
talet. Hon driver nu ett liknande projekt i Lomma.  

• Ulla-Britt Wickström, planchef i Uppsala, tidigare planarkitekt vid SBK i Stockholm. 
• Ronny Steen, plan- och bygglovchef i Jönköping. 
• Helen Agermark, stadsbyggnadsdirektör i Jönköping. 
• Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg i Jönköping. 
• Malin Olsson, sektionschef, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 
• Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör i Norrköping.   

Vi har genomfört djupintervjuer med följande fastighetsägarrepresentanter. 

• Kristian Ericsson, projektledare, Veidekke Bostad & Fastighet AB. 
• Lars Svensson, regiondirektör, Akademiska hus (tidigare fastighetschef, Lundbergs).  
• Lars Backemar, konsult fastighet-retail, Backemar Consulting/NewSec Retail (tidigare vd NK).   

Vi har genomfört djupintervjuer med följande verksamhetsrepresentanter. 

• Lars-Olov Franzén, etablerare Axfood (tidigare Coop).   
• Thomas Hellström, konsult handel och restaurang, NIRAS (tidigare chef Stockholms Köpman-

naförbund).   
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Bilaga 2 

 Studiebesök 

Besiktningar 

Vi har i förstudien besiktigat följande områden och stråk. 

Hammarby Sjöstad i Stockholm 
Ett högexploaterat fullskaleexperiment med spårväg som ryggrad. Vackert beläget vid Hammarbyka-
nalen. Kommunalt drivet projekt med många privata byggherrar, huvudinriktning god ekologisk miljö. 
Stockholms största stadsbyggnadsprojekt på många år. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer den 
att inrymma ca 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare. Totalt kommer ca 35 000 personer att 
bo och arbeta inom området.  

En ambition var att med hjälp av tving-
ande planbestämmelser få BGV i mark-
plan utmed alla viktiga gator. Resultatet 
är att det idag finns vissa lyckade kluster 
samt en del glesare BGV-stråk. Matstäl-
len är ett dominerande inslag. En del 
gatuplanslokaler står tomma eller inne-
håller svag BGV. 

Kontaktperson: Malin Olsson, Stockholm 
SBK.  

Figur 13 Hammarby Alléstråk 
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Figur 14 Illustration Hammarby Sjöstad 

Huvudstagatan i Solna  
Veidekke Bostads AB byggde för två år sedan ett bostadshus i Solna (Huvudstagatan 13). För att 
tillmötesgå kommunen (som önskade BGV) utan att för den skull äventyra bostadshusets rationa-
litet byggdes en tunn ”kommersiell skärm” mot gatan med det tillhörande lilla parkeringsgaraget 
i ryggen, men fristående från själva bostadshuset.  

BGV-skärmen bidrog till att hela och komplettera det angränsande BGV-stråket. 

BGV-enheternas hyresförmåga täcker ännu inte hyreskostnaderna, varför den nu bildade bo-
stadsrättsföreningen tills vidare ger en hyressubvention. Bilden nedan visar projektet med ”BGV-
skärmen” i förgrunden. 

Källa: Kristian Ericsson, Veidekke Bostads AB.  

 



31 

Turebergs allé   
Veidekke Bostads AB arbetar med Turebergs allé, där kommunen kräver BGV i alla fastigheter 
som vetter mot den centrala Allén (1/3 av gatuplanen ska ha kommersiellt innehåll). 1 000 nya 
lägenheter planeras uppförda under 10 år. Det krävs stora hyressubventioner för planerad BGV, 
vilket allmännyttan kan klara av i sin del av beståndet eftersom man har kringliggande fastigheter 
som gynnas av ett gott BGV-utbud. Veidekke och andra privata byggherrar får det svårare efter-
som man inte har något kringliggande bestånd. 

Källa: Kristian Ericsson, Veidekke Bostads AB.  

 

Lomma centrum och hamn 
I Lomma pågår ett omfat-
tande utvecklingsarbete 
med att utveckla, komplet-
tera och förtäta befintlig 
centrumbebyggelse samt 
omvandla industrihamnen 
och delar av de centralt be-
lägna Haboområdena till en 
attraktiv stadsdel med 1 400 
– 1 500 bostäder, kompletterat med butiker, service och kontor. En av etapperna är planerad en-
ligt trädgårdsstadsmodell. Historiskt har Lommas centrala delar upplevts som osammanhängan-
de och splittrade. Planeringsmålet är att komma till rätta med detta genom att med förtätning 
binda samman Centrumtorget med Hamnen med det nya biblioteket, och skapa stadsmässighet 
med småskalig bebyggelse i 2-3 våningar. Stadsmässigheten ger också, via tätare rumslighet, flera 
mötesplatser och nya verksamheter, förbättrade möjligheter till att bedriva handel och BGV.  

Merparten av fastigheterna har detaljplanebeteckningen C i markplan, tvingande eller möjlig. I 
hamnen byggs även (handels-)bodar för olika verksamheter för att tillgodose det utökade beho-
vet som genom ett mycket stort antal besökare ökar markant under sommaren. Intressant är att 
exploatören av det så kallade Centrumhuset valt att använda sig av 3D fastighetsbildning för att 
kunna lägga handelsytorna och bostäderna i olika fastigheter, vilket bland annat underlättar han-
tering vid eventuellt framtida köp- och försäljning. Förutsatt att man hyr lokal ges möjlighet att 
avancera i bostadstilldelningskön.  

År 2020 kommer Lomma att ha ca 13 000 invånare, att jämföra med dagens ca 9 000. 

Källa: stadsarkitekt Eva Sjölin. 

 

Jakriborg i Staffanstorp 
Den av många ifrågasatta arkitektoniska stilen är en pastisch med fasader och färgsättning som 
ger associationer till forna Hansastäder må vara föremål för diskussion. Om man bortser från det-
ta, är Jakriborg ett ambitiöst åtagande för att skapa en liten fungerande småstad med bostäder, 
affärer, verkstäder och en del andra arbetsplatser. Jakriborg ligger på skåneslätten, relativt av-

 

 

Figur 15 Temastråken i Lomma Centrum och Hamn. 
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skilt från övriga orter och BGV lever således på egna meriter med reservation för att man har en 
regional påspädning av marknaden eftersom Jakriborg blivit ett turistmål. 

   

Figurer 16 Översiktsvy och gatubild av Köpmansgatan i Jakriborg 

Beroende på att många pendlar till arbeten på andra orter är det är ganska få som rör sig på hu-
vudgatan dagtid under arbetsveckan, men morgon och eftermiddag samt i anslutning till helger 
så lever gatan upp. Utformning baseras på en bilfri huvudgata med torgbildning, Köpmansgatan, 
med i stort sett uteslutande verksamhetslokaler i markplan med varierat utbud såsom dagligva-
rubutik, bank, restaurang, kondis, möbler, presenter mm återfinns utmed bägge sidor. Den kul-
lerstensbelagda handelsgatans bredd är 12-14 meter och karaktäriseras av 3-5 vånings byggna-
der, som skapar en gemytlig stadsmässig miljö med goda proportioner. Stråket ankras upp i båda 
ändar med tågstationen och parkering samt en dagligvarubutik.  
Idag bor här mellan 1 000 och 1 500 personer, samtliga i hyresrätt. Mer mark finns tillgänglig och 
fortsatt utbyggnad är planerad. 

 

Staffanstorps centrum 
Staffanstorp har förtätats från 
gles småbygd med utspritt 
centrum till att bli en stads-
mässig skånsk småstad. Detta 
genom att man knutit samman 
de befintliga delarna med en 
”ny Storgata” med tillhörande 
kvartersbildningar. BGV och 
bostäder har tillåtits blandas i 
en i huvudsak småskalig be-
byggelse om ca 4 våningar.  

 

Gatan har utformats som huvudgata med förhållandevis generös bredd samt med BGV i botten-
våningarna. En gynnsam faktor är att det är besöksparkering utefter hela gatan tillsammans med 
gång- och cykelgator på ömse sidor, allt inramat av alléträd som bidrar till trivseln. Gatans flöde 
förstärks av de ankare som återfinns i vardera änden. Befintlig centrumbebyggelse i den ena och
den andra änden utgörs av bussterminal, Systembolag och en stor dagligvarubutik. 

Figur 17 Illustrationsplan, Staffanstorp 
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Figur 18 Storgatan, Staffanstorp 

I dag har Staffanstorp ca 12 000 invånare. Projektet har arbetats fram efter den lokalt kallade 
Stanstad-metoden, det vann Svenska planpriset år 1992 (SAR) och har varit inspirationskälla både 
i Sverige och internationellt. 

Källa: stadsarkitekt Eva Sjölin. 

 

Frösunda i Solna centrum 
Frösunda beskrivs som ett exempel på blandad stadsbebyggelse med varierad stil och är plane-
rad som en stadsmässig bebyggelse, präglad av byggnader grupperade i stadsmässiga kvarter 
med tydliga gator och 
platsbildningar med en 
blandning av bostäder, ar-
betsplatser, service, torg 
och parker. Bebyggelsen 
sammanlänkas via ett 
grönstråk beläget nära E4 
och intill Haga Parken – 
Sveriges första National-
stadspark vid Brunnsviken. 
Byggnationen påbörjades i 
mitten av 1990-talet och 
är per dags dato inne i sin 
slutfas.  

Frösundas boendeform är uteslutande bostadsrätter undantaget en fastighet med studentlägen-
heter. Därtill finns ett äldreboende på Signalistgatan.  Det finns även finns ett flertal privata sko-
lor och förskolor inom området samt enstaka mindre idrottsplatser. Planer finns på att anlägga 
en simhall i utkanten av området mot Kolonnvägen. 

Vid planeringen av Frösunda var den tänka målgruppen äldre par med utflugna barn och med ett 
ringa bilbehov. I stället har framförallt barnfamiljer lockats till Frösunda. De flesta hushållen har 

Figur 19 Planillustration över området, BGV stråk markerat 
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en bil, ibland till och med flera, vilket naturligtvis har lett till ett kraftigt underskott på bilplatser.  
Garageparkeringar finns till ett flertal fastigheter men de är underdimensionerade. Gästparker-
ingen/besöksparkeringen är också den underdimensionerad. Denna faktor är känd bland bo-
stadsköpare, hur mycket det påverkar priserna är oklart, men att det är negativt står klart. 

Utmed Gustav III Boulevards västra sida som är stadsdelens huvudgata med en bredd om i stor-
leksordningen 25 meter ligger bostadsfastigheterna om 5 à 6 våningar i genomsnitt, med ibland 

indragna takvåningar och takterrasser. 

Vid planeringen har ambitionen varit att 
husens bottenvåningar ska innehålla så 
mycket som möjligt av BGV, det vill säga 
publika lokaler, butiker och annat, för 
att göra gatan intressant och livfull. 
Detta har endast till viss del fullföljts. I 
Frösunda finns ett relativt bra utbud av 
butiker och kommersiell service, men 
det skulle kunna ha gjorts bättre med en 
skickligare kommersiell planering och 
förståelse. Egentliga ankare saknas. 

BGV verksamheterna, och området, skulle må bättre av en förtätning. Dessvärre är inte det möj-
ligt på grund av att det ligger bostäder i markplan utmed gatan. Idag kan konstateras att det hade 
funnits marknadsutrymme för fler verksamheter, restauranger och butiker på grund av de många 
arbetsplatserna i området. Butikslokaliseringsplanen är inte genomarbetad. Man var för försiktig, 
eller räknade fel, när området planerades. 

På östra sidan ligger kontorsfastigheter med en total yta på omkring 150 000 m² som annonserar 
området mot E4:an. Dessa fungerar som en bullerskärm mot den högtrafikerade motorvägen. 

Totalt i Frösunda bor och arbetar idag ca 10 000 människor. 

Butiker och kommersiell service inom området idag. 

2 bankkontor (Swedbank och Handelsbanken) 
Posten med företagscenter och paketutlämning 
9 serveringsverksamheter [inkl. 1 företagslunchrestaurang] 
1 kemtvätt/skrädderi [mycket välfungerande] 
2 kiosker/spelbutik/video [felplacerade] 
1 blomsteraffär 
1 optiker 
1 livsmedelbutik [hög marknadsandel och god omsättning men felformaterad och för liten] 
2 mäklare  
2 revisionsbyråer 
1 gym 
1 rehab/sjukgymnastiklokal 
2 frisörer 
1 guldsmed 
2 Bankomater 

Figur 20 Frösunda Torg en vardag vid lunchtid 



35 

 

Bilaga 3 

 Räkneexempel för möjlig försäljning 
Alla räkneexemplen avser nyetablering i gatuplansläge i bostadsområden och enbart med hänsyn till 
det lokala omlandet. Mer långväga efterfrågan kan ge tillskott, speciellt för bostadsstråk som ligger 
förhållandevis centralt inne i tätort.  

Notera att det bara rör sig om exempel och storleksordningar, vid skarpt läge måste särskild utred-
ning ske. 

Vi diskuterar även mycket små etableringar, viktigt att då tänka på att dagligvarubutiker under 1 000 
kvm inte får ett komplett sortiment.   

Dagligvaror 

 1 000 kvm dagligvaror, vilket ger ett ganska bra sortiment, t ex en liten ICA Supermarket, en Vi eller 
en liten Coop Konsum. 

1. Önskad omsättning Bör sälja 50 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och leva väl 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med ganska optimistiska 40 % lokal köptrohet krävs då 5 000 närbo-
ende, vilket kan tänkas finnas i t ex 10 högexploaterade bostadskvar-
ter (e minst 2,0) 

3. Goda grannar Relativt viktigt, kanske kan det skilja uppemot 5 % mellan inga gran-
nar alls och de bästa grannar läget rimligen kan erbjuda. 

4. Fasadlängd 25 meter, kanske inte så ”trivsamt” eftersom 7 meter mellan attrak-
tioner/entréer är en eftersträvad tumregel för en livfull gata 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet 

Kräver 40 näraliggande bilplatser (1 200 kvm) och gärna en bra kol-
lektivknutpunkt 

6. Varumottag Kräver ett rationellt (utrymmeskrävande) varumottag och tar emot 
ca 10 leveranser per dag. 

7. Hyresbetalningsförmåga Klarar upp emot 1 500 kr/kvm i hyra 

Kommentar: 
Kan vara svårt, svårast är exploateringskravet (e=1,0 i ett antal omgivande kvarter är t ex vanligen för 
lågt för att ge lokalt underlag för lönsam BGV, en gräns förefaller gå vid ungefär e=2,0). Betydligt 
större chans om butiken kan läggas ”ute vid vägen” vid bostadsområdets infart eftersom man då 
fångar upp bilister och långväga kunder bättre, men då bidrar den egentligen inte till en god stråk- 
eller torgmiljö inne i bostadsområdet. 
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500 kvm dagligvaror, vilket ger ett ganska svag sortiment, till exempel en lokal ICA Nära eller Coop 
Nära 

1. Önskad omsättning Bör sälja 25 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och leva väl 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med ganska optimistiska 30 % lokal köptrohet krävs då 3 000 närbo-
ende, vilket kan tänkas finnas i t ex 6 högexploaterade bostadskvar-
ter 

3. Goda grannar 
Kan ge ett visst stöd, men de kan bli svåra att locka dit, kanske kan 
man ändå locka dit grannar som stöttar med uppemot några pro-
cent. 

4. Fasadlängd Fasadlängd 10-15 meter, vilket brukar vara hanterligt 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet 

Kräver 10 mycket näraliggande bilplatser (300 kvm) och gärna en 
hållplats 

6. Varumottag Kräver ett rationellt (utrymmeskrävande) varumottag 

7. Hyresbetalningsförmåga Klarar 1 000 à 1 500 kr/kvm i hyra 

Kommentar: 
Lättare att arbeta in i miljön, men inte lika bra som en stor butik, varken för konsument eller för de 
grannar man skulle vilja locka dit för att få ett bra stråk eller torg. 

200 kvm dagligvaror, vilket kan ge ett hyggligt kompletteringssortiment 

1. Önskad omsättning Bör sälja 10 à 15 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och leva väl 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med ganska optimistiska 20 % lokal köptrohet krävs då 500 à 1 000 
närboende, vilket kan tänkas finnas i t ex ett par måttligt exploatera-
de bostadskvarter 

3. Goda grannar Kan ge ett visst stöd, kanske kan det skilja uppemot 5 % mellan inga 
grannar alls och de bästa grannar läget rimligen kan erbjuda. 

4. Fasadlängd Fasadlängd 5-15 meter. Bra. 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet Kräver några näraliggande bilplatser och gärna en hållplats 

6. Varumottag Kan ta in varorna genom kundentrén 

7. Hyresbetalningsförmåga Klarar 1 000 à 1 500 kr/kvm i hyra 

Kommentar: 
Inget särskilt bra alternativ, sortimentet blir för svagt. 
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Sällanköpsvaror 

En stor kedjebutik inom beklädnad på 1 000 kvm  

1. Önskad omsättning Bör sälja 30 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och leva väl 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med normala 10 % lokal köptrohet krävs 30 000 ”närboende”, dvs en 
liten stad eller 60 högexploaterade bostadskvarter (man kan för jäm-
förelse notera, att H&M har som tumregel att inte gå in i kommuner 
med under 30 000 invånare) 

3. Goda grannar 
Måste ha många goda grannar, vilket ökar kravet på underlaget. Det-
ta kan ge effekter på uppemot 10 à 15 % på omsättningen jämfört 
med att inte ha några alls. 

4. Fasadlängd Fasadlängd 10-25 meter, kan kanske hanteras 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet Kräver 20 bilplatser och en hållplats 

6. Hyresbetalningsförmåga Klarar upp emot 2 500 kr/kvm i hyra, dock bara i teorin eftersom 
denna typ av etablering bara är hypotetisk 

Kommentar: 
Går inte om man inte accepterar att anlägga ett attraktivt torg eller en galleria med ett betydande 
regionalt omland, men då ligger vi utanför denna studies ram.  

En ganska liten lokal butik inom beklädnad på 200 kvm  

1. Önskad omsättning Bör sälja 5 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och leva väl 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med ganska optimistiska 10 % köptrohet krävs 5 000 närboende, dvs 
t ex 10 högexploaterade bostadskvarter 

3. Goda grannar 
Måste ha goda grannar, gärna fler beklädnadsbutiker. Detta kan ge 
effekter på uppemot 15 % på omsättningen jämfört med att inte ha 
några alls 

4. Fasadlängd Fasadlängd 5 à 10 meter, bra 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet Det krävs några bilplatser och gärna en hållplats 

6. Hyresbetalningsförmåga Klarar kanske över 1 000 kr/kvm om butiken verkligen når 5 Mkr i 
årsförsäljning och har en effektiv yta 

Kommentar: 
Kan fungera i gynnsamma lägen och med rätt sortiment, gynnas av ”regional påspädning”. 
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En mycket liten lokal butik inom beklädnad på 50 kvm  

1. Önskad omsättning Bör sälja 2 Mkr/år inkl moms för att kunna etablera och överleva 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Med optimistiska 5 % köptrohet krävs omkring 2 000 närboende, dvs 
t ex upp emot 5 högexploaterade bostadskvarter (e 2,0) eller 10 
stycken måttligt exploaterade (e 1,0)  

3. Goda grannar 
Måste ha goda grannar, gärna fler butiker inom beklädnad eller 
shopping. Detta kan ge effekter på uppemot 15 % på omsättningen 
jämfört med att inte ha några grannar alls. 

4. Fasadlängd Fasadlängd ca 5 meter, bra 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet Det krävs några bilplatser och gärna en hållplats 

6. Hyresbetalningsförmåga Klarar kanske upp emot 1 000 kr/kvm om butiken verkligen når 2 Mkr 
i årsförsäljning yta 

Kommentar: 
Kan fungera i gynnsamma lägen och med rätt sortiment, gärna herr eller unikt. 

Övrig kommersiell service 

En lokal serveringsverksamhet med lunch och kvällsverksamhet om ca 200 kvm. 

1. Önskad omsättning Bör omsätta åtminstone ca 3 Mkr/år för att hantera alla omkostna-
der. 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Förutsätter minst 120 serveringar/utleveranser per dag. Baserat på 
bara boende krävs 4 000-5 000 närboende, dvs t ex 8-10 högexploa-
terade bostadskvarter. Lunchverksamhet (arbetande) minskar kravet 
på närboende men förutsätter närliggande arbetsplatser. 

3. Goda grannar Gynnas av goda grannar. 

4. Fasadlängd Tillgänglig fasadlängd 5-15 meter för att kunna ordna en bra uteser-
vering. 

5. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet 

Det krävs några bilplatser och gärna ett exponerat och kollektivtrafik-
tillgängligt läge. 

6. Hyresbetalningsförmåga Hyresbetalningsförmåga 8-10% av omsättningen vilket ger 1 200-1 
500 kr/kvm per år. 

Kommentar: 
Närliggande arbetsplatser förbättrar etableringsförutsättningarna betydligt. Gynnas av ”regional 
påspädning”. 
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En friskvårdsverksamhet typ gym med blandverksamhet om 1 000 kvm. 

1. Önskad omsättning Intäkter via medlemskap ca 3 Mkr/år för att hantera avkastning, lokal 
samt leasingomkostnader. 

2. Nödvändigt antal närbo-
ende 

Förutsätter minst 1 000 medlemskap à 3 000kr. För att nå det krävs 
minst 8 000-10 000 närboende, dvs upp emot 20 högexploaterade 
bostadskvarter. Etableringsmöjlighet styrs till stor del av antalet när-
liggande arbetsplatser eftersom många väljer att träna i anslutning 
till arbetet. 

3. Fasadlängd Inga krav. 

4. Bilplatsbehov och kollek-
tivtrafiktillgänglighet Bilplatser, ett fåtal. 

5. Hyresbetalningsförmåga Klarar ca 800 kr/kvm förutsatt att verksamheten ligger häradet 3 Mkr 
i årsförsäljning. 

Kommentar: 
En svår ekvation ekonomiskt men kan bedrivas i oattraktiva lokaler/lägen. Ligger ofta i sekundära 
plan.  

 

Viktigt: detta är endast räkneexempel. I ett skarpt läge bör konsult och/eller kunniga branschföreträ-
dare kopplas in.  

Exemplen avser endast marknadens övergripande efterfrågan utan hänsyn till lokala omgivningskvali-
teter i gatan. Sådana kvaliteter diskuteras i bilaga 4. 
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Bilaga 4 

 Värdering av den lokala lägeskvaliteten 
Exempel på hur den lokala lägeskvaliteten påverkar försäljningsmöjligheterna för en shoppingbutik i 
ett läge av den typ vi här diskuterar, utöver den försäljningsmöjlighet som marknadens övergripande 
efterfrågan ger (behandlas i bilaga 4): 

• Barriäreffekt pga gatans bredd. Ett exempel, tvåfältig gata med gatuplansbutiker på båda sidor 
och en biltrafik på ca 1 000 f/timme, summa i båda riktningar.  

- Upp till 15 meters bredd mellan fasader: ingen påverkan vid bibehållen trafikmängd.  
- Mellan 15 och 30 meters bredd: kanske 1 % minskad försäljning per extra meter.  
- Över 30 meters bredd: gatan riskerar att splittras kommersiellt till två av varandra obe-

roende stråk.  
• Effekt av Goda Grannar. Varje extra god granne kan ge upp till 5 % i merförsäljning, i snitt kanske 

1 à 2 %. Goda grannar får inte ligga mer än ca 50 meter bort, vilket är ett skäl till att butiker mår 
bra av klustring, inte att vara utspridda. 

• Effekt av trevlig gatumiljö. Kan totalt påverka försäljningen med upp till 5 %. 
• Effekt av avstånd till kundparkeringen. Upp till 10 meter från entré, ingen negativ effekt. Vid ca 

200 meter har alla bilkunder försvunnit. 
• Effekt av avstånd till hållplats. Upp till 50 meter från entré, ingen negativ effekt. Vid ca 500 me-

ter har i stort sett alla kollektivkunder försvunnit. 

Allt enligt Kolla Läget, se bilaga 6. 
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Bilaga 5 

Definition av BGV,  
Berikande GatuplansVerksamheter 

Vår definition av BGV eller Berikande GatuplansVerksamheter: 

• Publika s.k. besöksintensiva kommersiella verksamheter som butiker och restauranger 
• Andra publika eller halvpublika verksamheter som friskvård, gym, föreningslokaler, nöjeslo-

kaler och gallerier 
• I vissa fall även icke publika verksamheter som kontor, andra typer av arbetsplatser och sko-

lor/förskolor (skolor kräver nästan alltid en biltillgänglighet som kan vara svårt att hantera 
miljömässigt). 

En BGV ska vara öppet exponerad mot gatan. 

 

 

 

Figur 21 Kajutan i Hammarby Sjöstad. Alternativ BGV i form av 
attraktivt utformad föreningslokal som bidrar till stråkets ”gatuliv” 
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Bilaga 6 

Begrepp 
TYSK 

TYSK är en akronym för Tid, Yta och ServiceKoefficient. Den är så kallad regional marknadsmodell 
med mycket hög precision i prognostiserad försäljning, felslagning mindre än +- 5 %, om tillförlitliga 
in-data. TYSK är utvecklad av och ägs av Rolf H Reimers och Janne Sandahl. Används eller har använts 
i utbildningen i Centrumfunktion vid KTH och IHH. 

 

Kolla Läget 

Grundkonstruktion av Ove Krafft och Janne Sandahl i början av 1990-talet, därefter vidareutvecklad 
på KTH och Nordplan AB av Lisa Lagerén och Pascale Gibert. Modellen fångar upp och kvantifierar de 
förhållanden runt en butik eller restaurang som påverkar kundens lokala beteende. Kolla Läget har 
hög precision, +-5 % i förutsedd försäljning. Används eller har använts i utbildningen i Centrumfunk-
tion vid KTH och IHH.   

 

PBG 

PBG är en akronym för Parkering, Buss och Gågata och är en modell som används för att väga sam-
man dessa tre tillgänglighetsformer i ekonomiska termer. Tillämpningsområde: butiker och restau-
ranger. Kan ses som en del av Kolla Läget. Används eller har använts i utbildningen i Centrumfunktion 
vid KTH och IHH. 





TR
A

FI
K

V
ER

KE
T.

 p
u

bl
IK

AT
Io

n
 2

01
0:

08
7.

 n
o

V
Em

bE
R 

20
10

. o
m

sl
A

g
sb

Il
d

: g
ET

Ty
Im

A
g

Es
. T

Ry
C

K 
: T

RA
FI

K
V

ER
KE

T.
 

Den Goda Staden är ett nationellt projekt som pågår under 
perioden 2005-2010 där Trafikverket, Boverket och kom-
munerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveri-
ges Kommuner och Landsting deltar. Projektet syftar till att 
gemensamt utveckla kunskap om planering för stadsutveck-
ling och stadens trafik. Av särskilt intresse är hur transport-
systemets utformning och användning kan stödja en hållbar 
utveckling.

Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommuni-
kationer är en nyckel till ekonomisk utveckling. Tillsammans 
vill vi lösa utmaningen att planera för en stad där människor 
trivs samtidigt som gods- och persontransporterna sker på 
ett sätt som minskar miljöproblemen och ger invånarna goda 
möjligheter att förflytta sig snabbt och effektivt.
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