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Förord
“Vart ska vi?” frågade Anders, lätt frustrerat. 
“Jag vet inte riktigt. Vi ska nog fortsätta cykla på den här vägen, sen genom tunneln under motorvägen och 
därefter genom rondellen längre fram. Sen får vi nog trampa sista biten på bilväg” svarade Linn med rynkad 
panna. 
“Vad trevligt” Anders var ironisk. “Det här borde man göra någonting åt.”

Ungefär så lät det en ljummen sensommarkväll 2012 när vi skulle ta oss ut till Amiralen Köpcentrum en 
bit utanför Trossö i Karlskrona. Det var inte helt enkelt att navigera mellan bilvägar och betongpelare den 
där kvällen. Ur vår irritation föddes emellertid idén till den uppsats som du nu läser och som har ockuperat 
nästan all vår tankeverksamhet de senaste månaderna. Vi bestämde oss för att undersöka hur denna, ur en 
cyklists och fotgängares perspektiv, eländiga trafiksituationen skulle kunna avhjälpas. Inte nog med att det är 
svårt för oss icke bilburna besökare att röra oss säkert på externhandelsområden och att hitta ett ställe att  
parkera våra cyklar – trafiksituationen vid Amiralen, och andra externa köpcenter, får även klimatet att  
svettas.

Uppsatsen du nu läser är ett examensarbete på 15 högskolepoäng, skriven av Anders Åström och Linn  
Grönlund, studenter på Programmet för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. 

 
Vi vill här passa på att framföra ett stort tack till:

vår handledare Zsuzsanna Olofsson

alla våra vänner för er goda förmåga att agera bollplank 

Marie Haag Grönlund som tog sig an den otacksamma uppgiften att korrekturläsa uppsatsen.

Återigen, tack!

Anders Åström Linn Grönlund 
 
Karlskorna den 23 maj 2013



Sammanfattning

I Sverige har handeln, sedan 60- och 70-talet, 
genomgått en omfattande strukturomvandling. Från 
att ha ägt rum i städernas centrum har den  
lokaliserats till allt mer perifera lägen - en trend som 
resulterat i de externa köpcentrum vi ser runt om i 
landet idag. Det kan konstateras att bilen spelat en 
stor roll i utvecklingen av externa köpcentrum; han-
delns omstrukturering hade inte kunnat ske om det 
inte vore för bilismens framväxt och den ökade mo-
bilitet som den gav upphov till. I  
uppsatsens litteraturgenomgång konstateras att 
bilismen inte bara krympte avstånden utan även 
skapade nya, med en rad problem som följd, bland 
annat bilberoende transportstrukturer och negativ 
klimatpåverkan. Dessa transportstrukturer står i 
konflikt med miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan, det miljökvalitetsmål som Regeringen 
anser är Sveriges högs prioriterade. Trots detta 
planeras och byggs externa köpcentrum runt om i 
Sverige idag.

I uppsatsens fallstudie undersöks hur de externa 
köpcentrum Östra Torp i Uddevalla samt 
Haganäs i Älmhult planeras för gång-, cykel- och 
kollektivtrafikanter samt vilka hänsyn som tas till 
dessa transportmedel i planeringsfasen. För att  
kunna bedöma vilka hänsyn som tagits har en 
metod arbetats fram, vilken resulterat i en checklista 
innehållande viktiga planeringsprinciper för 
dessa transportmedel. Metoden baseras på  
vedertagna planeringsrekommendationer för  
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det kan konstateras 
att vid planeringen av de externa köpcentrum som 
undersökts har hänsyn tagits till gång-, cykel och 
kollektivtrafik, men detta har inte gjorts konsekvent, 
och således har planeringen brister som skulle kunna 
åtgärdas. Vidare kan konstateras att planeringen på 
området för det externa köpcentrumet främst utgått 
ifrån den bilburnes premisser vilket också har  
resulterat i en för externa köpcentrum karaktäristisk, 
bilorienterad utformning.

Vidare undersöker uppsatsen hur dessa 
brister skulle kunna tillgodoses i ett avslutande 
gestaltningsförslag. Syftet är att visa på hur en 
alternativ planering skulle kunna  
gestaltas för att förbättra de fysiska förutsättningarna 
för mindre bilberoende trafikstrukturer och 
således resultera i resmönster vilka kan minska 
motsättningen mellan utformningen av externa 
köpcentrum och miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan. 

Målet med uppsatsen är att undersöka om, och i så 
fall hur, motsättningen mellan miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan och externa köpcentrums 
utformning kan motverkas genom att planera externa 
köpcentrum enligt studerade planeringsprinciper för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. I uppsatsen  
konstateras att det går att planera externa  
köpcentrum på ett sätt som förbättrar de fysiska 
förutsättningarna för gång-, cykel och kollektivtrafik, 
samt visa på en metod för hur detta kan göras.

Med checklistan som hjälpmedel skulle  
misstag kunna avhjälpas i ett tidigt  
planeringsskede. Efterkonstruktioner kan därmed 
undvikas och den fysiska miljön eventuellt bli bättre. 
Vidare kan konstateras att metoden som framtigits 
specifikt för denna uppsats, i form av checklistan, 
utgår ifrån generella normer och resonemang och 
kan därför användas vid planering av andra externa 
köpcenter.
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Bakgrund

I Sverige har handeln, sedan 60- och 70-talet, 
genomgått en omfattande strukturomvandling. 
Under tidens gång har den, från att ha ägt rum i 
städernas centrum, lokaliserats till allt mer  

perifera lägen - en trend som resulterat i de externa  
köpcentrum vi ser runt om i Sverige idag. Denna 
omstrukturering hade inte kunnat ske om det inte 
vore för bilismens framväxt och den ökade  
mobiliteten och tillgängligheten som färdmedlet fört 
med sig. Idag kan vi konstatera att bilismen inte bara 
krympte avstånden utan även skapade nya, med en 
rad problem som följd. En växande kritik har sedan 
90-talet riktats mot externa köpcentrums  
bilorienterade lokalisering och utformning. Kritiken 
ligger bland annat i att externa köpcentrum bidrar 
till ett bilberoende strukturer, som i sin tur resulterar 
i en negativ klimatpåverkan genom ökade  
koldioxidutsläpp. Vidare har kritikerna hävdat att 
externa köpcentrum utarmar stadskärnan genom att 
butiker konkurreras ut, vilket innebär en försämrad 
tillgänglighet till service för de som inte har tillgång 
till bil. Trots denna kritik visar en genomgång av 
planerade externa köpcentrum i Sverige att det, i 
skrivande stund, fortfarande planeras för, och byggs, 
externa köpcentrum runt om i landet.  
 
I denna uppsats undersökt vilken hänsyn som tas 
till gång-, cykel och kollektivtrafik vid planering av 
externa köpcentrum. Uppsatsen ämnar pröva om en 
mer gång-, cykel och kollektivorienterad planering, 
baserad på vedertagna planeringsrekommendationer 
för gång-, cykel och kollektivtrafik, kan tillämpas 
vid planering av externa köpcentrum och på så sätt 
förbättra de fysiska förutsättningarna för mindre 
bilberoende trafikstrukturer samt klimatbelastande 
resmönster. Ett gång-, cykel och kollektivtrafik- 
orienterat resmönster skulle leda till att minska de 
problem externa köpcentrum orsakar, så som ökade 
utsläpp av växthusgaser genom ökad biltrafik och 
försämrad tillgänglighet till handel. De externa  
köpcentrum som undersöks i denna uppsats är  
Haganäs i Älmhult samt Östra Torp i Uddevalla, 
båda områden med antagen detaljplan men som inte 
byggts i skrivande stund. 

 

Syfte
Uppsatsens övergripande syfte är att belysa 
motsättningen mellan externa köpcentrums  
bilorienterade utformning och arbetet mot  
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Målet 
med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, 
motsättningen mellan miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan och externa köpcentrum kan 
motverkas genom att externa köpcentrum planeras 
enligt studerade planeringsprinciper för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. 

Problembeskrivning och  
frågeställningar 
 
Problembeskrivning 
Efter andra världskriget blev bilen det dominerande 
transportslaget i Sverige. Detta följdes av en om-
fattande strukturomvandlig av handeln där allt fler 
externa köpcentrum byggdes utanför städernas  
centrum. Denna utveckling har kritiserats för att leda 
till ökat bilanvändande med ökade utsläpp som  
följd. Idag finns således en konflikt mellan bil- 
beroende samhällsstrukturer och politiska mål. 
 
Frågeställningar 
  - Vilken roll har bilen spelat i utvecklingen av  
     externa köpcentrum? 
  - Är externa köpcentrums trafiksystem förenliga 
    med miljökvalitetsmålet Begränsad   
    klimatpåverkan? 
   - Vilka planeringsprinciper finns inom fysisk  
     planering som kan bidra till en utformning som 
     förbättrar förutsättningarna för resande med  
      kollektivtrafik, till fots eller med cykel? 
   - Vilka hänsyn tas till planering för gång-, cykel-  
     och kollektivtrafik i planeringen av de externa  
     köpcentrumen Haganäs i Älmhult och Östra Torp  
     i Uddevalla? 
   - Kan dessa externa köpcentrum planeras på 
     ett sätt som förbättrar de fysiska förutsättningarna  
     för gång-, cykel- och kollektivtrafik, och    
     därmed bidrar till ett trafiksystem som förbättrar   
     möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet     
     Begränsad klimatpåverkan, och i så fall hur?

fysisk planering
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Begreppsdefinitioner
Externt köpcentrum 
Det saknas idag en vedertagen definition av  
begreppet externt köpcentra. Definitioner av  
företeelsen skiljer sig inte sällan åt och olika begrepp 
blandas och likställs. Det är därför svårt att dra en 
tydlig gräns mellan vad som är ett externt köpcentra, 
ett extern handelsområde, en halvextern  
handelsetablering eller en stormarknad. Då  
uppsatsen huvudsakligen behandlar externa  
köpcentrum syftar vi här till att ge den definition av 
begreppet som kommer att användas i uppsatsen. Vi 
reserverar oss, med anledning av ovanstående, för 
att det kan finnas andra definitioner av begreppet. I 
denna uppsats definieras ett externt köpcentrum som 
ett handelsområde vilket är geografiskt skilt från den 
befolkningsmässigt största tätorten, lokaliserat i ett 
biltrafikorienterat läge, med närhet till ett regionalt 
vägnät och tillgång till gratis bilparkering. Dess totala 
försäljningsyta motsvarar nära nog den totala  
försäljningsytan i stadskärnan med en brutto- 
totalarea på minst 2000 kvm BTA (Se Ordlista för  
definition av termen BTA) och minst tio olika  
butiker för dagligvaruhandel och/eller sällan- 
köpsvaror. I denna uppsats kommer begreppet  
”externt köpcentrum” användas synonymt med  
”externt handelsområde”.  
 
Resa och transport 
Begreppen resa och transport definieras olika i olika 
sammanhang. Allmänt definieras begreppet resa som 
förflyttningen från start till målpunkt, det vill säga 
hela resan, även om den innehåller förflyttningar 
med flera olika färdmedel. Promenaden från  
bostaden till bussen, åkturen i bussen och  
promenaden från avstigningshållplatsen till  
målpunkten blir således en resa. Begreppet  
transport definieras på samma sätt men  
inbegriper även en varas eller en produkts  
förflyttning från start- till målpunkt. 
 
Hållbara resor och transporter 
Med hållbara transportslag avses i uppsatsen gång, 
cykel och kollektivtrafik. Dessa trafikslag bidrar, när 
de ersätter resor med bil, till en minskad  
miljöpåverkan då de har liten eller mindre  
miljöpåverkan jämfört med resor med personbil. Vad 
gäller kollektivtrafik kan ordet i uppsatsen läsas  
synonymt med buss då detta är det färdmedel som 
oftast representerar de kollektiva trafikslagen när det 
gäller resor till externa köpcentrum. En utförligare 
redogörelse om varför dessa anses hållbara finns 

under avsnittet Gång, cykel och kollektivtrafik och 
minskad klimatpåverkan i uppsatsens första del. 

Ordlista 
BTA - Den totala byggnadsarean på samtliga våning-
splan, vilket inkluderar lokaler för försäljning, lager, 
kontor samt personal.  
Dagligvaror - Förbrukningsartiklar vilka i allmänhet 
köps ofta och i små poster. Det rör sig i regel om  
produkter som ingår i den dagliga hushållsrutinen, 
t.ex. livsmedel och tobaksvaror.  
(Nationalencyklopedin 2013a) 
Detaljhandel - Butiker och affärer vilka säljer daglig-
varor och sällanköpsvaror. (Nationalencyklopedin 
2013b) 
Emissioner - Utsläpp av miljöförstörande karaktär 
till luft, mark, sjöar, hav. (Nationalencyklopedin 
2013f) 
Externt handelsområde - Se ovan. 
Externt köpcentrum - Se ovan. 
Hypermarket - Engelska för stormarknad 
Hållbart resande och hållbara transporter - Se ovan 
samt under avsnittet Gång, cykel och kollektivtrafik 
och minskad klimatpåverkan i uppsatsens första del. 
Resa - Förflyttning av person. 
Superstore - Engelska för stormarknad. 
Sällanköpsvaror - Konsumentvaror vilka till skillnad 
från dagligvaror inhandlas mer sällan.  
Huvudgrupperna av sällanköpsvaror är kläder,  
fritidsvaror och hemutrustning.  
(Nationalencyklopedin 2013c) 
Trafikarbete - Mått på trafiken per år, transporterad 
mängd gods eller personer multiplicerad med  
sträcka. (Nationalencyklopedin 2013d) 
Transport - Förflyttning av gods, person eller  
personer. (Nationalencyklopedin 2013e). 
Volymhandel - Handel med tunga och skrymmande 
varor som exempelvis möbler, vitvaror eller bygg-
varor. Varorna kan vara tunga/skrymmande i sig eller 
vara av sådan omfattning att den totala  
inköpsvolymen blir tung och/eller skrymmande. 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2007)
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Metod

Uppsatsens metod  
Uppsatsen är indelad i tre övergripande delar. Del 1 
består av en kvalitativ innehållsanalys av vald  
litteratur, del 2 består av två fallstudier av två externa 
köpcentrum och del 3 består av två  
gestaltningsförslag, över de i fallstudien studerade 
externa köpcentrumen. Nedan redogörs mer utförligt 
för uppsatsens tre olika delar, vilka använts för att på 
ett strukturerat sätt besvara frågeställningarna. 

Del 1 
Inledningsvis i del 1 genomförs en kvalitativ  
innehållsanalys av vad som drivit externa  
köpcentrums historiska utveckling och dess  
bilorienterade utformning. Detta för att ge en bild av 
den utveckling som föranlett  
externhandelns framväxt. Vidare redogörs för det 
svenska miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan samt upprinnelsen till detta mål. I 
denna del har främst publikationer från statliga  
organisationer använts, då det är statliga 
organisationer som slagit fast de miljömål som vi har 
i Sverige idag. 

Efter ovanstående avsnitt följer avsnittet  
Externhandel och resande som belyser  
vilken påverkan externa köpcentrum har på 
transportmönster och utsläpp. Detta avsnitt ämnar 
belysa den konflikt som finns mellan externa 
köpcentrum och miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan.

Del 1 avslutas med en redogörelse för praktiska  
tillvägagångssätt, teorier och metoder för planering 
av gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Med denna  
kvalitativa innehållsanalys som grund följer en 
checklista, för gång-, cykel och kollektivtrafik, som 
utformats av uppsatsens författare under arbetets 
gång.  
Checklistans tänkta användningsområde är  
planering av nya områden. Checklistan ligger till  
grund för uppsatsens del 2 och del 3, där dess 
tillämpbarhet prövas.

Del 2 
Med den första delens redogörelse för externa  
köpcentrum kopplat till miljökvalitetsmålet  
Begränsad klimatpåverkan samt framtagen checklista 
för gång-, cykel och kollektivtrafik som utgångspunkt 
granskas i del 2 de två externa köpcentrumen  
Haganäs i Älmhult samt Östra Torp i Uddevalla. 
Dessa externa köpcentrum har valts utifrån en rad 

kriterier rörande fallstudieobjektens  
generaliserbarhet samt dess relevans för uppsatsens 
syfte. Valet av fallstudieobjekt redogörs för mer in-
gående i denna del. För att kunna bedöma vilka  
hänsyn som tagits till gång-, cykel- och  
kollektivtrafik i planeringen granskas Haganäs och 
Östra Torp utifrån checklistan, vilken  
utformades i del 1. Till underlag för granskningen 
har kartor, detaljplaner, planbeskrivningar, 
översiktsplaner, illustrationer och annat material som 
anses relevant använts. Granskningen fokuserar på 
hur dessa två externa köpcentrum planeras vad gäller 
prioritering och framkomlighet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.

Del 3  
Analysen av de två studerade externa köpcentrumen 
Haganäs i Älmhult samt Östra Torp i Uddevalla från 
del 2 ligger till grund för ett gestaltningsförslag för 
respektive område där vi, med checklistan som  
utgångspunkt, ger ett gestaltningsförslag på hur  
respektive området skulle kunna planeras för att 
uppfylla fler punkter på checklistan, och därmed 
förbättra de fysiska förutsättningarna för ett resande 
med kollektivtrafik, gång och cykel.

Kapitlet Inledning har skrivits av författarna  
tillsammans. Anders Åström har skrivit från och 
med avsnittet Historisk tillbakablick till och med 
avsnittet Vad påverkar val av färdmedel. Linn  
Grönlund har skrivit från och med avsnittet  
Övergripande planeringsförutsättningar för  
transporter till och med Val av fallstudieobjekt.  
Anders Åström har skrivit all text om Östra Torp och 
Uddevalla. Linn Grönlund är författare till all text 
om Haganäs och Älmhult. Avsnittet Avslutning har  
skrivits av författarna tillsammans. Författarna svarar 
tillsammans för uppsatsen i sin helhet. 
 
Ämnets metoder 
I denna uppsats har olika metoder använts för att 
besvara arbetets olika frågeställningar, del 1 består av 
en kvalitativ innehållsanalys av vald  
litteratur och del 2 och del 3 består av en fallstudie. I 
den kvalitativa innehållsanalysen studeras i avsnittet  
Historisk tillbakablick främst verken  
Stadsplanering i Sverige av Kell Åström (1993), 
Trafiken i den hållbara staden av Christer Hydén 
(2008) samt Effekter av externetablerad handel,  
särskilt dagligvaruhandel, på trafikarbete och miljö  
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skriven av Håkan Forsberg, Anders Hagson och  
Jonas Tornberg (1994). I den kvalitativ  
innehållsanalysen studeras teorier kring  
planeringsprinciper för gång, cykel och  
kollektivtrafik. De verk som studerats i övriga delar 
av den kvalitativa innehållsanalysen är huvudsak-
ligen statliga verk som Kol-TRAST (Andersson, 
Bergman, Eriksson, Fredriksson, Gibrand, Hansson, 
& Sjaunja 2012) och GCM-handbok (Grönvall, Her-
mansson, Johansson, Linderholm, Nilsson, Niska, 
Söderström, Wallberg & Öberg 2010) men även 
läroboken Trafiken i den  
hållbara staden (Hydén 2008). Den kvalitativa inne-
hållsanalysen ligger till grund för checklistan, vilken 
är en sammanställning av de principer för gång, cykel 
och kollektivtrafik som redogörs för i de studerade 
verken. Checklistan används sedan i arbetet, dels för 
att analysera planeringen av fallstudieobjekten, och 
dels som utgångspunkt för de gestaltningsförslag som 
uppsatsen resulterar i. 

Fallstudieobjekten utgörs av Torp Köpcentrum i  
Uddevalla samt Haganäs i Älmhult. Dessa  
köpcentrum har valts då de, utefter uppställda  
kriterier, ansetts vara representativa. Vidare  
befinner projekten sig i ett planeringsskede och har 
en geografisk lokalisering som gör cykling eller gång 
till etableringen till ett rimligt alternativ. Mer om  
detta kan läsas i uppsatsens del 2, under kapitlet Val 
av fallstudieobjekt.

Analysmetoder som använts vid analys och  
inventering av fallstudieobjekten är en checklista vars 
grund har hämtats från Kol-TRAST (Andersson et 
al. 2012), GCM-handbok (Grönvall et al. 2010) och 
Trafiken i den hållbara staden (Hydén 2008).  
Checklistan har, som tidigare nämnts, sammanställts 
av uppsatsens författare för att kunna användas som 
en metod i uppsatsen.  
 

Teori
I uppsatsen har huvudsakligen deskriptiva teorier 
använts om:

- Vad som drivit externa köpcentrums utveckling av 
dess bilorienterade utformning vilket beskrivs i  
Stadsplanering i Sverige skriven av Kell Åström 
(1993), Trafiken i den hållbara staden skriven av 
Christer Hydén (2008) samt Effekter av extern- 
etablerad handel, särskilt dagligvaruhandel, på  
trafikarbete och miljö skriven av författarna Håkan 
Forsberg, Anders Hagson och Jonas Tornberg (1994). 
- Dagens planeringsdiskurs kring hållbarhetsmål. Till 

denna del har statliga rapporter använts. 
- Externa köpcentrums uppbyggnad och påverkan 
på transporter. För denna del har forskning legat till 
grund. Huvudsakliga verk är i detta avsnitt Effekter 
av externetablerad handel, särskilt dagligvaruhandel, 
på trafikarbete och miljö skriven av författarna 
Håkan Forsberg, Anders Hagson och Jonas Tornberg 
(1994), Effekter av externetablerad handel, särskilt 
dagligvaruhandel, på trafikarbete och miljö - En 
kunskapsöversikt skriven av Anders Hagson (2003) 
samt forskningsrapporter framställda av Vägverket 
(idag kallat Trafikverket). 
- Vidare har det i uppsatsen huvudsakligen använts 
normativa planeringsteorier om kollektivtrafik-, 
gång-, och cykelplanering genom statliga  
rekommendationer från verken Kol-TRAST  
(Andersson et al. 2012), GCM-handbok (Grönvall et 
al. 2010) samt läroboken Trafiken i den hållbara  
staden (Hydén 2008).

Hypotes
Vår hypotes är att externa köpcentrum huvudsak-
ligen är planerade och utformade för den bilburne 
besökaren och att de därför bidrar till ett bil-  
beroende transportsystem, med ökade  
koldioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan som 
följd.  Detta tror vi är något som kontrasterar dagens 
klimatpolitiska målsättningar och går emot  
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. På 
grund av detta vill vi undersöka vilka hänsyn som tas 
till gång-, cykel- och kollektivtrafikanter i  
planeringen av dessa områden. Vid den fysiska 
planeringen tros större hänsyn kunna tas till dessa 
trafikanter, vilket skulle kunna resultera i mindre  
bilberoende transportsystem. 

Avgränsning och vägval
Externa köpcentrum som fenomen i planeringen kan 
studeras genom olika infallsvinklar. Denna uppsats 
avgränsas till att studera vilken inverkan externa 
köpcentrums trafikstruktur, och de transport-  
mönster som externa köpcentrum ger upphov till, 
har på klimatet. Vidare studeras möjligheterna att 
förbättra de fysiska förutsättningarna för  
kollektivtrafik, gång och cykel i ett tidigt  
planeringsskede och därmed ge fysiska förut- 
sättningar för att mildra negativ påverkan på  
klimatpåverkan. Anledningen till att vi valt att  
endast fokusera på klimatpåverkan, och då speciellt 
på miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, är 
att klimatfrågan enligt regeringen är den högst  
prioriterade i Sveriges miljöarbete (Regeringskansliet 
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2013). Det kan konstateras att planering för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik har fler fördelar än att de 
är mindre klimatbelastande än bilen, de bidrar bland 
annat till bättre hälsa, minskat buller och minskade 
partikelmängder (Kollektivtrafikkommitén 2003; 
Hydén 2008) vilket dock inte behandlas utförligt i 
uppsatsen.

Vidare ämnar uppsatsen inte besvara hur externa 
köpcentrum generellt sett planeras idag, inte heller 
om det skett någon förändring i hur de planerats över 
tid. I arbetets fallstudie ligger fokus på vilka  
hänsyn som tagits till gång-, cykel- och kollektivtrafik 
i den fysiska planeringen av området för det externa 
köpcentrumet. Vägen mellan de studerade externa 
köpcentrumen och stadskärnorna kommer endast att 
behandlas i den meningen att vi säkerställer att det 
faktiskt går att ta sig till det externa köpcentrumet 
med gång-, cykel och kollektivtrafik, samt att denna 
sträcka inte innebär orimliga omvägar utifrån 
uppsatta premisser. En mer ingående redogörelse 
över detta göras i uppsatsens fallstudiedel. 

Uppsatsen avgränsas till att endast beröra de fysiska 
förutsättningarna för gång-, cykel och kollektivtrafik 
och således ej andra viktiga faktorer som påverkar en 
övergång från bil till gång-, cykel och kollektivtrafik. 
Faktorer som inte behandlas är exempelvis  
marknadsföring av gång-, cykel och kollektivtrafik 
för att få fler att använda dessa färdmedel istället för 
bilen. 

Anledningen till att uppsatsen undersöker 
etableringar vilka befinner sig i ett planeringsskede, 
och således ännu inte är byggda, är att försöka 
skapa en bild av hur planering för externa köp-
centrum ser ut idag och om dagens planering 
skulle kunna ta större hänsyn till gång-, cykel-, och 
kollektivtrafikanter. Detta är enligt experter inom 
planering för gång-, cykel- och kollektivtrafik är 
en utav de viktigaste punkterna är ta hänsyn till 
i ett tidigt planeringsskede, så att inte halvdana 
efterkonstruktioner behöver lösa problem som inte 
tillgodosågs i ett tidigare skede av planeringen1. 
Dessutom är det lättare att påverka den fysiska 
utformningen i ett planeringsskede, då byggnationen 
ej är klar, än att gå in och omforma redan befintliga 
områden. Vidare är de planeringsteorier som  
uppsatsen utgått ifrån, och således även checklistan, 
utformade för att användas i ett planeringsskede. 

Till sist kan nämnas att externhandel, som tidigare 
nämnts, har kritiserats på en rad punkter, exempelvis 
1. Föreläsning av Leif Jönsson, cykelplanerare i Malmö 
Stad, på Cykelkonferensen 2013.

att de bidrar till försämrad tillgänglighet till handel 
(Folkesson 2002) samt att de utarmar stadskärnan 
(Rosén & Rämme 2009). Vidare bidrar de till ökad 
biltrafik och kan således indirekt leda till försämrad 
försämrad hälsa, ökade partikelmängder och ökade 
bullernivåer (Kollektivtrafikkommitén 2003; Hydén 
2008). Dessa konsekvenser rörande externa 
köpcentrum samt dess existensberättigande kommer 
dock inte att behandlas i uppsatsen.   
 
Val av litteratur 
De verk som huvudsakligen ligger till grund för  
uppsatsen och således studerats i den kvalitativa  
innehållsanalysen är Kol-TRAST (Andersson et al. 
2012), GCM-handbok (Grönvall et al. 2010) samt 
läroboken Trafiken i den hållbara staden (Hydén 
2008). Kol-TRAST och GCM-handbok har valts då de 
är centrala verk i fysisk planering i Sverige idag. 
Trafiken i den hållbara staden har valts för att  
komplettera samt bekräfta den information som  
anges i ovanstående verk.

Kritik
En samhällsvetenskaplig forskare ställs alltid inför en 
rad svåra val. Varje val innebär både för- och  
nackdelar och det finns ingen väg som är “den rätta” 
(Denscombe 2009). Nedan följer ett kritikavsnitt av 
de metoder, teorier och källor denna uppsats använt 
sig av.

Teorikritik  
De teorier uppsatsens metod baseras på är  
planeringsteorier rörande cykel-, gång- och  
kollektivtrafik. Dessa är vedertagna planerings- 
rekommendationer men kan kritiseras då vissa verk 
är skrivna av statliga myndigheter. Detta gör att det 
finns risk för att dessa skulle vara tendentiösa i  
vissa avseenden. Denna risk bedöms dock som låg då 
rekommendationerna anses vara av objektiv  
karaktär.  Eftersom källor, med få undantag, inte 
finns med i verken från de statliga myndigheterna är 
det svårt att veta vad rekommendationerna baseras 
på samt om de har någon vetenskaplig grund.  
 
Metodkritik 
Att välja metod är en fråga om rätt sak på rätt plats. I 
detta arbete har vi valt att göra en fallstudie. Att göra 
en fallstudie innebär båda för- och nackdelar.  
Fallstudien är väl lämpad för mindre forsknings- 
projekt och uppmuntrar till att använda en rad olika 
källor, olika typer av data och olika forsknings- 
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metoder. Vidare erbjuder den en möjlighet att gå in 
på djupet i det undersökta fallet och den  
naturliga miljö som fallet ingår i (Denscombe 2009), 
vilket vi fann lämpligt i just denna undersökning. 
Kritiken rörande fallstudien gäller dess generaliser-
barhet. Om denna kritik är befogad eller ej avgörs av 
hur representativ den undersökta enheten är (Den-
scombe 2009). För att kunna avhjälpa denna kritik 
har vi uppställda kriterier för vad som anses vara 
representativt för ett externt köpcentrum använts 
som utgångspunkt när valet av studieobjekt till  
fallstudien gjordes. Detta för att fallstudieobjekten, i 
den mån det är möjligt, ska anses representativa. 

Analysmetoden som används för att analysera 
platsen för de externa köpcentrumen är en checklista 
för planering av gång-, cykel och kollektivtrafik, som 
uppsatsens författare sammanställt. Checklistan kan 
kritiseras för att inte vara av vetenskaplig karaktär då 
den till viss del baseras på rekommendationer från 
statliga myndigheter. Vidare kan checklistan  
kritiseras för att inte ha uppställda normer för de  
rekommendationer den ger och således vara god- 
tycklig, vilket gör det svårt att utifrån checklistan dra 
tydliga gränser mellan vilka punkter som inte är i  
behov av förbättring och vilka punkter som är i  
behov av förbättring. Dessutom kan checklistans alla 
punkter inte besvaras i analysen av de externa  
köpcentrumen eller i förslagen då detaljerings- 
nivån på underlagsmaterialet är för låg. Punkterna 
har trots detta lämnats kvar på checklistan då de 
ansetts viktiga om listan skulle användas till andra, 
mer detaljerade planer. För att checklistan ska vara 
användbar vid ett senare skede av planeringen måste 
checklistan fyllas på med fler punkter från andra 
verk. Det faktum att det är uppsatsens författare som 
sammanställt checklistan och således valt ut vilka 
punkter som fått vara med, kan kritiseras. Punkterna 
har dock valts ut i syfte att skapa en heltäckande bild 
av vad som skrivs i ovan nämnda verk, och strävat 
efter att punkterna ska komplettera varandra på en 
någorlunda genomgående skalnivå.

Källkritik 
I den kvalitativa innehållsanalysen har källor använts 
i form av rena forskningsrapporter samt forsknings-
rapporter framtagna på uppdrag av  
myndigheter, rapporter från statliga myndigheter, 
läroböcker inom ämnet samt information från  
Nationalencyklopedin. Generellt sett kan rapporter 
från statliga myndigheter och forskningsrapporter 
på uppdrag av statliga myndigheter kritiseras för att 
vara vinklande. Statliga myndigheters texter har  
använts då det inte funnits annat material att tillgå 

och/eller då det ansetts relevanta för uppsatsens syfte. 

Trafiken i den hållbara staden skriven av Christer  
Hydén (2008), professor i Trafikteknik vid Lunds 
Tekniska Högskola har använts genomgående i  
uppsatsen på grund av dess rika bredd vad det gäller 
stadens trafiksystem. Med anledning av att boken  
behandlar såväl trafikens historia, miljö- och  
transportpolitiska mål samt rekommendationer för  
utformning bedömdes verket vara relevant och  
användbart i förhållande till uppsatsens syfte. Vidare 
är boken huvudsakligen baserad på forsknings-  
rapporter och är till största delen skriven av  
professorer, doktorander samt forskare  
verksamma vid olika högskolor och universitet.  
Boken har granskats av professorer från Lunds 
Tekniska Högskola samt Kungliga Tekniska  
Högskolan i Stockholm.

I avsnittet Externa köpcentrum och resande används 
olika källor, forskningsrapporter och rapporter från 
myndigheter  för att på så sätt öka trovärdigheten för 
resultatet och skapa en heltäckande bild från olika 
aktörer. 
 
Under avsnittet Planeringsförutsättningar för gång-
, cykel- och kollektivtrafik har främst texter från 
statliga myndigheter använts då lättillgängliga 
vetenskapliga rekommendationer angående planer-
ing inte funnits att tillgå inom detta område. Vidare 
anses använda verk, Kol-TRAST (Andersson et al. 
2012) samt GCM-handbok (Grönval et al. 2010), vara 
centrala i dagens trafikplanering. Verken behandlar 
främst trafiken mer övergripande vilket har varit 
uppsatsens fokus. Verken kan kritiseras då de är 
skrivna av statliga myndigheter.

Texten Effekter av externa köpcentrum skriven av 
Forsberg, Hangon och Tornberg (1994)  kan  
kritiseras för att vara skrivna på 90-talet och därför 
anses irrelevant idag. Slutsatserna i denna text 
bekräftas dock av annan mer nutida forskning från 
exempelvis Trafikverket. Vidare refereras texten till 
flitigt i många samtida texter och forsknings-  
rapporter. Textens forskningsresultat anses därför 
vara relevanta och aktuella för ämnet.

På ett fåtal ställen i uppsatsen har andrahandskällor 
använts. Andrahandskällor har endast används då 
förstahandskällan inte stått att finna på ett sätt som 
ansetts acceptabelt under den tidsram som  
tillhandahållits för arbetet. Andrahandskällor har 
endast använts då förstahandskällan varit en  
forskningsrapport, varför förstahandskällan bedömts 
som trovärdigt då den granskats tidigare.  
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Uppsatsens första del ämnar svara på 
frågeställningarna: Vilken roll har bilen spelat 
i utvecklingen av externa köpcentrum? Är 

externa köpcentrums trafiksystem förenliga med 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan? Vilka  
planeringsprinciper finns inom fysisk planering 
som kan bidra till en utformning som förbättrar 
förutsättningarna för resande med kollektivtrafik, 
gång eller cykel?

I denna del görs en kvalitativa innehållsanalys av vald 
littaratur över vad som drivit externa köpcentrums 
historiska utveckling och dess bilorienterade 
utformning. Vidare beskrivs dagens klimatpolitiska 
mål och upprinnelsen till dessa. I avsnittet redogörs 
även för vad som menas med hållbara transporter 
och vilka transportslag som i denna uppsats anses 
hållbara. Avslutningsvis redogörs för planeringsteor-
ier för gång-, cykel- och kollektivtrafik, vilket utgör 
underlaget till den checklista som ligger till grund för 
arbetets del två och del tre.
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Historisk tillbakablick
Handelns strukturomvandling och sambandet 
mellan transportmöjligheter och lokalisering av 
aktiviteter blir tydliga då de sätts i ett historiskt 
perspektiv. För att ge läsaren förståelse för  
uppkomsten av externa köpcentrum, dess  
historiska framväxt och dess koppling till person-
bilens ökning under 1900-talet och därav dess  
bilorienterade utformning, följer nu en kort  
redogörelse för trafikutvecklingens samt olika  
planeringsdoktriners påverkan på stadsbyggandet 
och handeln i staden.

Stads-, trafik-, och handels- 
utvecklingen under 1900-talet 
Genom historien har handeln främst varit knuten 
till stadskärnan . Den förindustriella staden var 
sällan större än 5 km, och de flesta av dessa hade 
ett handelscentrum som försörjde stadens invånare 
och omkringliggande landsbygd. Människorna 
i och kring städerna var främst lantbrukare med 
eget jordbruk och/eller boskapsskötsel (Åström 
1993).  Människans geografiska rörlighet var vid den 
här tiden mycket begränsad och de flesta  
resor skedde till fots för att, så småningom, övergå 
till cykel (Hydén 2008). Under tiden för den 
industriella revolutionens genombrott levde ungefär 
10 procent av landets befolkning i städer, men i takt 
med att fler och fler industrier etablerades i städerna 
ökade också antalet arbetstillfällen där, varför en ut-
bredd urbanisering tog sin början. Under  
industrialiseringen växte handeln snabbt, mycket 
till följd av den ökande befolkningen i städerna, och 
många framgångsrika företag startades. Stommen i 
Sveriges transportnät utgjordes, under tiden för den 
industriella revolutionen, av järnvägen som var viktig 
när det kom till utveckling av storstädernas handel 
och industri.

Under 1900-talets början blev trafiken allt  
intensivare i staden. Detta genom elektrifierandet av 
spårvagnstrafiken och det faktum att cykeln började 
bli någonting av var persons egendom. Samtidigt 
kunde de första bilarna ses på stadens gator, och 
deras antal ökade allteftersom. Den nya trafikmiljön 
som bilen innebar gjorde att stadsplaner började 
utarbetas för att tillgodose trafikens behov och gator 
rätades ut och breddades.  Efter första världskriget 
var bilen det viktigaste transportmedlet i staden  
(Hydén 2008). 
 
Under 1920-talet fick funktionalismens  

stadsbyggnadsideal sitt genombrott i Europa, bland 
annat genom den kända arkitekten och teoretikern 
Le Corbusier, och lamellhusets föddes i Tyskland  
under parollen “sol, ljus, luft och grönska”. I Sverige 
fick funktionalismen sitt genombrott vid  
Stockholmsutställningen 1930 (Åström 2003)  
vilken innebar början på en ny stadsbyggnadsepok 
i Sverige. Funktionalismen gick ut på ett rationellt 
stadsbyggande där sol, ljus, luft och de engelska 
trädgårdsstädernas grönska skulle ges plats i staden. 
I enlighet med funktionalismens principer börja 
bostäder separeras från arbetsplatser för att undvika 
störningar från industrin. Genom engelska influenser 
började ett decentraliserat stadsbyggande ta form. 
Den traditionella rutnätsstaden med ett centrum sågs 
som ekonomiskt ineffektivt och dåligt ur såväl social 
som hygienisk synvinkel. Nya områden skulle istället 
byggas som satellitstäder, det vill säga småorter kring 
de större städerna. De nya områdena grupperades 
kring ett centrum där  tanken var att invånare skulle 
sköta sina inköp och ha tillgång till såväl  
kommersiell som offentlig service (Hagson 2003). 
Årsta centrum var en av Sveriges första centrum-  
anläggningar, till vilken initiativ togs år 1947, och 
efterföljdes av en rad andra centrumanläggningar så 
som Vällingby centrum och Farsta centrum. 

Efter andra världskrigets slut blev biltrafiken det 
dominerande transportslaget. Under 50-talet stod 
kollektivtrafiken för cirka 50 procent av alla resor, 
men i och med den ökande levnadsstandarden, och 
att fler hade råd med personbilar kom biltrafiken 
snabbt ikapp. Sen 1970-talet har kollektivtrafikens 
andel av resorna legat på cirka 20 procent  
(Andersson et al. 2012). Personbilarna 
bidrog till många döda och skadade i trafiken 
och säkerhetsproblematiken kopplad till biltrafikens 
utveckling hanterades under efterkrigstiden 
med trafikdifferentiering genom att gång- och 
cykeltrafiken helt separerades från biltrafiken.  
Denna trafikdifferentiering och funktionsupp-  
delning av staden genom SCAFT-principerna har 
styrt svenskt stadsbyggande sedan funktionalismens 
genombrott (Hagson 2003). 

Tack vare ett ökat bilinnehav och ett kraftigt  
utbyggt vägnät blev det lönsamt för handeln att  
etableras på billigare mark, längre från stadens 
centrum. De stora arealerna i städernas periferi tillät 
stora försäljningsytor och parkeringsytor. Den billiga 
marken tillsammans med stordriftsfördelar gjorde att 
priserna på varor kunde hållas nere. Detta gjorde att 
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en ny företeelse började synas utanför svenska städer 
på 60-talet; externa köpcentrum och stormarknader, 
vilka drog nytta av den ökade mobiliteten och den 
billiga marken. Byggandet av externa köpcentrum 
tog fart på allvar i landet först på 80-talet genom 
etableringar i städer som Halmstad, Linköping, 
Norrköping, Örebro och Jönköping (Åström 1993). 
Under årtiondet växte, förutom antalet extern 
köpcentrum, även kritiken mot dem. En stor del av 
debatten handlade om deras negativa inverkan på 
miljön genom ökat bilanvändande. (Forsberg et al 
1994). Denna ökning av bilanvändandet vid inköp av 
dagligvaror blir tydlig när antalet etablerade  
stormarknader studeras över tid. År 1960 fanns 25 
stycken stormarknader i Sverige, att jämföra med 800 
stycken år 1970, 1550 stycken år 1980 och 2060  
stycken år 1999. Vad det gäller stormarknaders andel 
av försäljningen ökade denna från 3 procent år 1960 
till 77 procent år 1999 (Hagson 2003). 

Nutidshistoria 
Under perioden 1998-2008 expanderade antalet 
externa köpcentrum kraftigt i Sverige, dels genom 
nya externhandelsetableringar och dels genom att 
existerande områden tilläts växa och tillfogas nya 
köpcentrum eller försäljningsställen (Gustafsson, 
et al 2010). Numera gör folk totalt färre inköps-
resor per vecka än tidigare, skillnaden är dock 
att inköpsresorna har blivit längre (Neergaard et al 
2006). Idag byggs och planeras externa köpcentrum 
runt om i Sverige. En rad kommuner planerar i dags- 
läget för nya externa köpcentrum eller utbyggnad av 
befintliga. Några av dessa kommuner är Gävle vilka 
planerar för det externa köpcentrumet Hembligbyn 
(GD 2012), Lidköping där ett nytt område vid namn 
Änghagen planeras (Lidköping kommun 2013) och 
Borlänge som planerar för Norra Backa (Ikano Retail 
Centers u.å.). I Uppsala kommun antogs en  
detaljplan om Fullerö med bland annat externhandel 
vilken dock Länsstyrelsen upphävde (Uppsala  
kommun 2013), i Eda kommun har en detaljplan 
antagits och ett nytt köpcentrum vid namn Tallmon 
planeras (Dagens Handel 2013). Kungens kurva i 
Stockholm bygger ut (Svd 2012), i Säffle byggs  
Guttane vilket är ett nytt externt köpcentrum mellan 
Säffle och Åmål (Säffle kommun (2013), i Umeå har 
en detaljplan antagits angående ett nytt externt  
köpcentrum med IKEA (Umeå kommun 2013), i 
Kållered nära Göteborg planerar kommunen att 
bygga ut den befintliga handelsplatsen till Sveriges 
tredje största externa köpcentrum (Mölndals Stad 
2013) och i Falun öppnade det externa köpcentret 
Handelsplats Majoren förra året (DT 2012). 

Externa köpcentrum och resande  
 
De inköpsresor som ett nyetablerat externt  
köpcentrum genererar utförs redan innan men på 
andra ställen och med andra färdsätt (Shaw se  
Hagson 2003). Dasgupta (1996 se Hagson 2003) 
bekräftar Shaws slutsats och menar att en ny  
livsmedelsbutik inte genererar en förhöjd  
matkonsumtion med nya handelsresor som följd. 
Däremot visar forskningsresultat från en studie av 
sex svenska städer som Forsberg m.fl. (1994)  
genomfört att i genomsnitt 29 procent av hushållen 
bytte förstahandsbutik, då ett nytt externa  
köpcentrum öppnade, till en livsmedelsbutik i det 
externa köpcentrat, vilket resulterade i en ökning av 
körsträcka på mellan 9,6 och 32,5 km per inköpsresa. 
Den ökade bränsleförbrukningen som detta innebar 
gav en ökning av emissioner på mellan 200-1100 
procent. Annan forskning bekräftar att handel i 
externa köpcentrum ökar bränsleförbrukningen 
(Ljungberg et al1995). Muro har genomfört  
undersökningar i Finland 1997 (se Hagson 2003; 
Boverket 2008) som även de pekar på att nya  
externa handelsplatser ökar trafikarbetet för 
inköpsresor samtidigt som mindre butiker  
spridda över staden minskar trafikarbetet för inköps-
resor. Internationella undersökningar bekräftar 
bilden av externa köpcentrum som bidragande till 
ett ökat användande av personbil. Department of 
Environment (DOE se Hagson 2003; Boverket 2008). 
genomförde en studie i USA i syfte att ta reda på  
effekter av olika lokaliseringar av Superstores och 
Hypermarkets som säljer mat. Studien visar att  
färdmedelsfördelningen förändras radikalt med 
avståndet från stadscentrum. En studie av norska 
förhållanden från Miljøverndepartementet från 1997 
(se Hagson 2003) visar också på ett entydigt  
samband mellan avstånd till livsmedelsbutik och val 
av färdsätt vid inköpsresor. 
 
Då externa köpcentrum ligger utanför den  
geografiskt sett största tätorten resulterar detta i att 
fler tar bilen och dessutom kör längre, för att göra 
sina inköp, än de gjort om köpcentrumet inte fanns 
(Forsberg 1994; Adell et al 2010). Detta pekar på att 
det inte bara är avstånd och transportkostnad, som 
avgör var konsumenten gör sina inköp. Besökare vid 
externa köpcentrum har i större utsträckning körkort 
och tillgång till bil än besökare i stadskärnor eller 
i bostadsnära butiker. Det har visat sig att andelen 
bilburna konsumenter i externa köpcentrum är ca 90 
procent (Ivehammar & Svensson 1996; Forsberg et 
al. 1994). Detta är en siffra som bekräftas i en studie 
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av Hanssen Usterud & Fosli, genomförd i Norge där 
andelen av resorna med personbil till externa  
köpcentrum låg på 93 procent 1998 (Gravill et al 
2003). Detta kan jämföras med andelen bilburna 
kunder vid bostadsnära handel och i stadscentrum 
som låg på ca 40 % (Forsberg et al. 1994), en avsevärt 
lägre andel. Det är ovanligt att besökarna tar bussen 
eller cyklar till externa köpcentrum, vilket bara sker i 
cirka två procent av fallen (Forsberg et al. 1994). 

Resultaten från dessa studier bekräftas av en studie 
av Handelns Utredningsinstitut (Gustafsson et al 
2010) som genomfördes 2010 som visar att bil-  
beroendet till externa marknadsplatser fortfarande 
är stort. I centralorter har kollektivtrafikanslutningen 
till externa köpcentrum dock förbättrats, någonting 
som inte gäller för mindre orter. Rapporten pekar 
även på att köpcentrum som för 15 år sedan var  
externt lokaliserade idag, i vissa växande städer,  
integrerats i närliggande eller omkringliggande 
stadsdelar i takt med att staden vuxit. Dessa områden  
brukar kallas halvexterna köpcentra eller 
handelsplatser. Studier visar dock att även halv-  
externa köpcentrum och tätortsnära etableringar 
bidrar till ökat trafikarbete och ökade avgas- 
emissioner, oftast i samma storleksordning som  
helexterna köpcentra. (Neergaard et al. 2006) 
 
Externa köpcentrum kan även leda till andra  
negativa konsekvenser så som minskad tillgänglighet 
(definition av tillgänglighetsbegreppet finns under 
avsnittet Övergripande planeringsförutsättningar för 
transporter), då bostadsnära butiker slås ut och  
tjänster så som post och annan handel placeras i  
bilorienterade lägen, vilket ger sämre tillgänglighet 
för många olika grupper (Folkesson 2002)(Folkesson 
2006). I en studie av tillgängligheten till service i två 
orter i Blekinge konstaterades att tillgängligheten 
till handel minskat över lag. Den minskade till-
gängligheten till handel kan dels förstås genom folks 
bosättningsmönster och dels genom handelns  
utveckling i externa lägen. I avhandlingen 
konstateras dock att det framförallt är handelns om-
lokalisering som påverkat avståndsförändringarna. 
I denna avhandling rekommenderas kommuner, för 
att minska beroendet av motoriserade fordon och 
öka tillgängligheten, att försöka samplanera handel 
och bostäder. (Folkesson 2002) Av de hushåll som 
inte handlar i externa köpcentrum förklarar 40 % 
av deltagarna, i en undersökning av Vägverket, att 
orsaken är att de har dålig tillgänglighet till centret. 
Anledningen till denna låga tillgänglighet är  
antingen att de inte kunde ta sig dit överhuvudtaget 
eller att avståndet var för långt. De som får sämre till-

gång till service, då ett externt köpcentrum etableras, 
är exempelvis de som inte har tillgång till bil eller 
körkort, äldre, rörelsehindrade eller boende på  
landsbygden. Detta leder också till att  
tillgängligheten fördelas ojämnt mellan  
konsumenterna, vilket kan betraktas som en 
välfärdsförlust, och något som strider mot politiska 
mål (Neergaard et al. 2006). 

Klimatförändringar och 
miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan
Ökade utsläpp och effekter på global nivå 
Den kvalitativa innehållsanalysen visar att det finns 
en rad forskningsrapporter och studier som pekar på 
att externa köpcentrum leder till ökade  
utsläpp på grund av ökat trafikarbete.  
Dessa utsläpp får effekter på miljön på en global nivå. 
Miljöeffekter på en global nivå syftar på effekter som 
har konsekvenser för hela jordklotet, oavsett var på 
jorden utsläppen sker, och som kan bidra till att  
rubba den globala balansen. Den globala miljöeffekt 
som under det senaste årtiondet varit mest omtalad 
är den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten är 
i grunden en naturlig process som innebär att  
gaserna i jordens atmosfär har en naturlig förmåga 
att absorbera värmestrålning och tillåter därmed  
solinstrålningen att nå jordytan men hindrar  
samtidigt en del av denna värmestrålning att nå ut 
i rymden igen. I och med denna förmåga värms 
jordklotet och dess atmosfär upp och processen är 
en förutsättning för att liv ska kunna förekomma på 
jorden - utan den skulle det vara 35 grader kallare på 
jordytan än vad det är idag. Växthuseffekten förstärks 
av mänsklig aktivitet, främst genom utsläpp av 
växthusgasen koldioxid från bland annat bilar, vilket 
idag utgör ett problem. En ökad  
koncentration av växthusgaser i atmosfären gör att 
mer värme absorberas och värmeutstrålningen  
hindras ytterligare. Detta innebär att jordens medel-
temperatur ökar vilket i sin tur resulterar i ett  
förändrat klimat. Exempel på konsekvenser som  
denna klimatförändring tros leda till är ett mer  
extremt klimat med längre torrperioder, häftiga  
skyfall, ökenutbredning, höjning av havsnivån,  
ändrade vindförhållanden som i sin tur leder till  
ändrade havsströmmar (Hydén 2008). Klimat-  
förändringarna anses av FN:s klimatpanel, IPCC, 
vara det allvarligaste miljöhotet vi står inför idag 
(Karoly et al 2007) 
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Arbetet med miljön genom politiska 
mål 
Som ett resultat av den oro för miljön som tilltog 
under 1960-talet tog Sverige initiativ till den första 
FN-ledda internationella miljökonferensen i  
Stockholm 1972. Konferensen ses som det första 
steget i arbetet mot en hållbar utveckling och  
deltagarna, representanter från 113 länder, 
slog fast att en god miljö är av vikt för såväl 
mänskligheten som världsfreden. 1987 fick 
begreppet “hållbar utveckling” sitt stora genomslag 
då Världskommissionen för miljö och utveckling, 
Brundtlandkommissionen, definierade begreppet 
som en utveckling som “tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
Kommissionen menade att hållbar utveckling 
har tre byggstenar, en social, en ekonomisk och 
en ekologisk, som alla är beroende av varandra. 
Brundtlandkommissionen menade dock att en god 
ekologisk miljö är en förutsättning för att en hållbar 
social och ekonomisk utveckling ska kunna uppnås 
(FN 2012).

1999 antog Sverige 15 miljökvalitetsmål, som 
utökades till 16 stycken år 2001, vilka beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Ett av  
dessa miljökvalitetsmål är Begränsad klimat-  
påverkan, vilket innebär att halterna av växthusgaser 
i atmosfären ska stabilisteras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farligt. Regeringens precisering av målet lyder som 
följer: “Den globala ökningen av medeltemperaturen 
begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den 
förindustriella nivån. Sverige ska verka inter- 
nationellt för att det globala arbetet inriktas mot 
detta mål. Sveriges klimatpolitik utformas så att den 
bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i  
atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 
400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv  
koldioxidekvivalenter)” (Naturvårdsverket 2013).

Klimatfrågan är enligt regeringen den högst  
prioriterade i Sveriges miljöarbete och 
Naturvårdsverket är den ansvariga myndigheten för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Det 
Svenska arbetet med miljön och klimatet grundar sig 
främst på FN:s vetenskapliga miljöpanel, IPCC - The 
Intergovernmental Convention on Climate Change 
(Regeringskansliet 2013). Klimatpanelen består av 
över 3500 forskare och experter från mer än 130 
länder (IPCC 2010) (IPCC u.å.). 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
och minskad klimatpåverkan 
 
Transportsektorn ska, enligt de transportpolitiska 
målen, bidra till arbetet med miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. För att detta mål ska 
nås måste utsläppen i Sverige minska med 80 % 
fram till 2030. Denna minskning är ouppnåelig med 
den takt som utsläppen av klimatgaser minskar i 
Sverige idag. Den största potentialen för att minska 
transportsektorns klimatpåverkan finns i minskade 
utsläpp från personbilar. Enligt Trafikverket, som har 
det övergripande ansvaret för att skapa ett långsiktigt 
hållbart transportsystem, räcker det inte med att 
dagens fordon blir effektivare utan personbilen 
behöver också få en minskad roll som transportme-
del. Tillgängligheten behöver i större grad lösas  
genom effektiv kollektivtrafik, samt förbättrade  
möjligheter att gå och cykla (Eklöf et al 2010). För att 
minska klimatpåverkan behöver samhället således 
främja en överflyttning av trafikanter från personbil 
till kollektiva färdmedel samt cykel- och gångtrafik. 
Uppsatsen kommer under denna rubrik att förklara 
varför gång-, cykel och kollektivtrafik anses bidra till 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Kollektivtrafik 
Att åka kollektivt är ofta mer energisnålt än att resa 
med bil (Lindén 2001). Då kollektivtrafiken i  
allmänhet är mer energieffektiv, mindre förorenande 
och säkrare än biltrafiken kan färdmedlet därför  
användas som ett medel för att uppnå politiska mil-
jömål, exempelvis miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. Skillnaderna mellan bil och buss är 
inte alltid så stora ur utsläpps- och miljösynpunkt,  
huruvida bussen är mindre miljöpåverkande än bilen 
beror på bussens miljöprestanda, hur miljövänlig 
motorn är samt vilket drivmedel som används.  
Exempelvis släpper en buss som drivs med biogas 
ut betydligt mindre koldioxid och partiklar jämfört 
med en dieseldriven buss.  Kollektivtrafiken bidrar 
även till att säkerställa tillgängligheten till stadens 
funktioner för de som inte har tillgång till bil. Av  
personer över 18 år i Sverige har cirka en tredjedel 
inte tillgång till bil, kvinnor har i allmänhet lägre 
tillgång till bil än män och låginkomsttagare har 
också lägre bilinnehav än övriga. Med anledning av 
detta kan kollektivtrafiken anses bidra till ett mer 
jämställt transportsystem (Hydén 2008). Det är även 
rimligt att anta att kollektivtrafiken har en positiv 
hälsoeffekt. Individer som minskar sitt bilresande 
genom ökad kollektivtrafikanvändning går i medeltal 
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2 km per dag, medan bilisten promenerar 0.5 km per 
dag (Kollektivtrafikkommitén 2003; Hydén 2008).

Gång- och cykeltrafik 
Gång räknas som ett utav de mest hållbara  
transportmedlen.  Att gå innebär ingen extra  
energianvändning än människans egen (Lindén 2001 
s. 131). Cykeln som transportmedel har de senaste 
åren hamnat alltmer i fokus, från att under många år 
ha legat i bilens bakvatten satsas det nu allt mer på 
cykelfrämjande åtgärder. Cykeln har stor potential 
att utgöra en större andel av antalet handelsresor, 
den skulle kunna ersätta bilen i 80 procent av fallen 
sett till mängden varor som transporteras (Schmitt & 
Landgraf se Kristo 2012) och ungefär 90 procent av 
alla vuxna svenskar har tillgång till en cykel (Hydén 
2008). Idag finns även tillgång till en rad hjälpmedel 
som kan kopplas på cykeln och därigenom under- 
lätta frakt av varor vid handelsresor. Som exempel 
kan här nämnas olika sorters cykelkorgar, cykel-
väskor och cykelkärror. Cykeln är ett färdmedel som, 
bortsett från tillverkningsprocessen, inte bidrar till 
ökad klimatpåverkan då det inte går åt mer energi 
vid cykling än kroppens egen (Lindén 2001). 

 
Vad påverkar val av färdmedel? 
 
Faktorer som påverkar valet av färdmedel kan delas 
in i grupperna individuella, externa och rese- 
specifika. De individuella faktorerna behandlar kön 
och socioekonomisk tillhörighet, men också de  
attityder, kunskaper och krav som resenären har och 
som påverkar valet av transportmedel. Med  
externa faktorer menas klimat väder, vind och tid på 
dygnet. Resespecifika faktorer är de faktorer som är 
av vikt när resan väl påbörjats så som  
exempelvis trafiksäkerhet och trygghet. Det har  
visat sig att exempelvis säkerhet kan påverka valet av 
färdmedel varför de resespecifika förutsättningarna 
kan påverka de individuella faktorerna i form av  
attityder och krav (Lindelöw 2009). Den konven- 
tionella uppfattningen är att förtätning av bebyggelse 
kan minska energianvändningen inom transport- 
sektorn, vilket innebär att gå, cykla eller åka  
kollektivt. Det finns dock forskare som ifrågasätter 
denna princips effekt, exempelvis menar Westford 
(1999) att bebyggelseförtätning under vissa  
omständigheter och rätt utförd kan bidra till minskat 
bilresande, men hon anser att förtätningens roll i 
sammanhanget har överbetonats. Större intresse bör 
istället riktas mot hur den fysiska planeringen kan 
påverka resebeteendet via utformning av  

lokala miljöer (Westford 1999). På senare år har 
trafikmiljöåtgärder använts för att skapa trafikmiljöer 
som står i samklang med strävan att prioritera gång- 
och cykeltrafik. Dessa fysiska åtgärder har visat sig 
vara mycket starka informationsbärare om ändrade 
maktförhållanden mellan skyddade och oskyddade 
trafikanter (Ekman et al 1996). Andra studier hävdar 
att hög täthet i vägnätet, multifunktionalitet och 
en positiv miljö i närområdet påverkar i vilken ut-
sträckning människor väljer att gå till jobbet.  
Förekomst av trottoarer, uppfattning om trafik- 
säkerhet samt butiker inom gångavstånd har alla en 
positiv inverkar på andelen gående. Personer som 
bor i områden med dessa förutsättningar går  
generellt sätt mer (Hydén 2008). Vägverket skriver 
i sin utredning Lokalisering av externhandel “Det är 
emellertid viktigt att förstå att det inte räcker med att 
kollektivtrafik ”finns” för att en lokalisering ska  
kunna bli hållbar. Alternativet att välja  
kollektivtrafiken - eller gång eller cykel - istället för 
bilen måste vara bekvämt och tidsmässigt attraktivt 
för de flesta av kunderna.” (Ljungberg et al 2008). 

Övergripande 
planeringsförutsättningar för 
transporter
Att förbättra förutsättningarna för gång- cykel och 
kollektivtrafik innebär inte endast att planera för en 
god tillgång till exempelvis gång-, och cykelvägar. 
Det finns ett antal planeringsförutsättningar för, eller 
om man så vill, krav på utformningen av trafik- 
systemet som planerare alltid bör förhålla sig till för 
att kunna uppnå ett trafiksystem som är attraktivt 
och användarvänligt, oavsett vilket transportslag det 
rör sig om. Viktiga planeringsförutsättningar vad 
gäller trafik är miljö, tillgänglighet, trygghet och 
säkerhet (Hydén 2008). I detta kapitel redogörs 
för övergripande planeringsförutsättningar, vilka 
är viktiga att ha i åtanke vid trafikplanering och 
relevanta i förhållande till uppsatsens syfte. 
 
Miljö 
Vid planering är det viktigt att ha i åtanke att 
trafiksystemet påverkar miljön på en rad olika sätt. 
Denna påverkan kan delas in i effekter på lokal,  
regional och global nivå. Biltrafiken ger upphov 
till följande miljöeffekter: energianvändning, luft-
föroreningar, buller, vibrationer, barriäreffekter.  
Uppsatsens avgränsas dock till luftföroreningar 
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i form av koldioxidutsläpp, varför andra miljö- 
problem inte kommer att behandlas i detta stycke. 
Transportsektorn står för över 40 procent av de  
totala utsläppen av koldioxid i världen. I Sverige står 
transportsektorn för 90 procent varav  
personbilstrafiken ensam står för över 60 procent 
(Naturvårdsverket 2005). Mer om trafikens påverkan 
på miljön kan läsas under avsnittet Arbetet med  
miljön genom politiska mål.

Miljö kan även relateras till upplevelsen av en plats. 
En vacker och trivsam färdväg påverkar reskvaliteten 
och kan öka trivseln för resenären. Denna aspekt är 
dock den i planeringen kanske mest omdiskuterade 
(Hydén 2008) då det är svårt att ge entydiga svar 
på frågor rörande vad som är vackert eller vad som 
karaktäriserar en estetiskt tilltalande miljö.  
Svaret på dessa frågor är subjektivt och  
bedömningen varierar från person till person. Något 
som dock kan sägas angående upplevelsen av  
trafikmiljön i våra städer idag är att de är starkt 
präglade av våra transportsystem, och då kanske 
mest av vårt utbyggda bilvägnät. En stor del av 
städernas yta tas upp av bilvägar, bilparkeringsytor, 
bilkorsningar och cirkulationsplatser för biltrafiken. 
Dessa hårdgjorda ytor i stadsbilden upplevs av  
många som oattraktiva och förfulande och de kan 
även skapa oönskade barriäreffekter. Barriärerna är 
dels ett resultat av trafikanläggningarna i sig men 
också av den faktiska biltrafiken. Mycket trafik 
innebär en ökad barriäreffekt för fotgängare och 
cyklister i allmänhet och för barn, äldre och  
funktionshindrade i synnerhet. Ett högt trafiktryck 
bidrar också till andra, för många, mindre attraktiva 
inslag i miljön så som buller och trängsel. Städernas 
trafiksystem är således, som tidigare skrivet, både en 
förutsättning för en attraktiv stad, men är också ett 
hot mot densamma. Städer med stora trafik- 
anläggningar och höga trafikmängder blir ofta  
mindre attraktiva, medan städer med hög till-
gänglighet genom få barriärer upplevs som mer 
attraktiva (Hydén 2008). Det kan även vara viktigt 
att påpeka att upplevelsen av en plats eller miljö inte 
endast handlar om dess faktiska utformning utan 
också påverkas av faktorer som exempelvis lukt,  
förekomst av sällskapsdjur på bussen och ljud. Vissa 
ser en kvalitet i att kunna ta med sig sin hund vid en 
resa med kollektivtrafiken medan hundallergikern 
ser det som ett stort hinder. Dessa faktorer 
kommer inte att tas hänsyn till i uppsatsen på grund 
av frågans komplexitet och uppsatsens avgränsning.

 

Tillgänglighet  
Med tillgänglighet på makronivå menas med  
vilken lätthet medborgare och näringsliv kan nå 
olika aktiviteter. Ofta mäts avstånd eller restid men 
i beräkningen kan också kostnad, bekvämlighet och 
trygghet räknas in. I ett mikroperspektiv har  
begreppet tillgänglighet en precisare betydelse och 
beskriver relationen mellan individens kapacitet,  
personkomponenten, och miljöns utformning,  
miljökomponenten. Miljökomponenten är till sin 
natur objektiv då den utgår ifrån normer och  
riktlinjer (Hydén 2008). Personkomponenten 
är relativ då den varierar med olika individers 
förutsättningar. En person med en funktions- 
nedsättning kan uppleva en miljö som otillgänglig 
samtidigt som samma miljö kan upplevas som till-
gänglig av en person utan funktionsnedsättning. 
Således är det viktigt att både ha kunskap om 
personkomponenten och miljökomponenten då 
tillgängligheten mäts. Åtgärder som minskar bil-
trafiken och förbättrar möjligheterna att välja gång-, 
cykel och kollektivtrafik är någonting som ökar till-
gängligheten för barn, äldre och funktionshindrade 
vilket i sin tur eder till ett mer jämställt trafiksystem 
(Hydén 2008). En grundläggande regel vad gäller 
tillgänglighet är att barn, äldre och grupper med 
funktionsnedsättning bör vara dimensionerande för 
utformningen av gaturummet (Holmberg 1996). 

Trafiksäkerhet och trygghet 
Trafiksäkerhet handlar i första hand om olyckor och 
skadade i trafiken men även om upplevda risker 
och trygghetskänslor. I dagligt tal innebär trygghet 
att känna sig fri från osäkerhet, rädsla och obehag. 
Trygghet är subjektivt och kan därför vara svår att 
mäta. Ett otryggt transportsystem kan innebära att 
alla inte kan, eller vågar, ta sig till de målpunkter 
de önskar. På det mest övergripande planet handlar 
arbetet med att minska riskerna och öka säkerheten 
om att minska exponeringen av motorfordons- 
trafiken. Detta kan ske genom att samordna trafik 
och bebyggelseplanering och genom att införa  
restriktioner för biltrafiken. Det är en grundläggande 
trafiksäkerhetsstrategi att minska antalet bilar och  
effektivisera resorna i största möjliga mån. Det 
är även önskvärt att försöka separera oskyddade 
trafikanter från biltrafiken. I trafikmiljön kring  
externa köpcentrum är trafiken ofta blandad och i 
dessa miljöer är låga hastigheter den viktigaste  
faktorn för att öka trafiksäkerheten (Hydén 2008; 
Ekman et al. 1996).
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Planeringsförutsättningar för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik

Planering och utformning för gående 
och cyklister 
Gångtrafiken dominerar på korta avstånd och avtar 
vid ca 2 km vilket motsvarar ca 25-30 minuters 
gångtid för en vuxen person. (Grönvall et al 2010) 
Gångtrafiken utgör dock en betydande del av resorna 
ända upp till 3 km (Hydén 2008). Liksom vid gång 
dominerar cykelresan vid relativt korta avstånd. För 
de flesta cyklister avtar cyklandet efter ca 5 km men i 
storstäderna kan cykelresan vid pendling vara längre. 
Cyklandet varierar även med årstidernas skiftningar 
och mellan olika åldersgrupper (Grönvall et al. 
2010). 

Gång- och cykeltrafikanter har mycket gemensamt 
och de ställer i stort samma krav på miljön varför 
planeringsprinciper för gång- och cykel här  
behandlas under samma rubrik. Det är dock viktigt 
att påpeka att fotgängare rör sig betydligt lång-  
sammare än cyklister varför gemensamma gång-, och 
cykelbanor försämrar såväl framkomlighet som 
trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten bör 
gångtrafikanter och cykeltrafikanter därför inte bara 
separeras från biltrafik utan även från varandra. I 
korsningspunkter är det oförenligt med god säkerhet 
att blanda oskyddade trafikanter med fordonstrafik. 
Planskilda eller upphöjda korsningar anses för övrigt 
ge säkrare och bekvämare förhållanden för de flesta 
trafikantgrupper. (Hydén 2008) God information 
om cykelnätet är av vikt genom exempelvis tydligt 
skyltning. (Holmberg & Hydén 1996).

Med anledning av att cyklister och fotgängare rör 
sig med hjälp av muskelkraft blir en naturlig följd av 
ett ökat avstånd mellan målpunkter att antalet resor 
till fots och med cykel exponentiellt minskar med 
avståndet. Avståndet är således en avgörande faktor 
för val av transportmedel. För att öka antalet resor 
med dessa transportmedel är det således av vikt att 
vägen mellan olika målpunkter är gen, dvs att  
omvägen cyklisten eller fotgängaren måste ta i 
förhållande till fågelvägen är så kort som möjligt 
(Hydén 2008). Detta avstånd kan mätas genom en 
genhetskvot. Genhetskvoten är det verkliga avståndet 
mellan två punkter i gång- eller cykelnätet dividerat 
med fågelavståndet. Denna kvot får inte överstiga 
0.25, det vill säga innebära en omväg på mer än 25 
procent, för att anses acceptabel. (Hydén 2008 sid 
230). 

Gående och cyklister är oskyddade mot väder och 
vind varför det är av vikt att de ges möjlighet att 
skydda sig mot dåligt väder genom att vissa delar av 
stråken är klimatskyddade. Dessa trafikanter är även 
exponerade för brott. Områden bör därför planeras 
på ett sätt som främjar folkliv, rörelse i närhet av hus 
och med god tillgång till belysning. Dessa åtgärder 
gör också att trygghetskänslan ökar (Grönvall et al. 
2010) .

Det är även viktigt att tänka på att gator med  
mycket biltrafik kan verka som en barriär för gång- 
och cykeltrafiken och på så sätt minska fram-  
komligheten och tillgängligheten för dessa trafikslag 
(Grönvall et al. 2010). Det är en främmande tanke 
att bilisten inte skulle kunna parkera sitt fordon väl 
framme vid målpunkten. Denna möjlighet är dock 
lika viktigt för cyklisten och att planera för cykel-
parkeringar är en förutsättning för att få fler att 
börja cykla. Bristande möjlighet till cykelparkering 
kan resultera i såväl cykelstölder som felparkerade 
cyklar. Om parkeringen ligger för långt bort parkerar 
cyklister sin cykel där de anser det vara lämpligt då 
cyklisten inte är beredd att cykla omvägar för att 
ställa sin cykel. Detta riskerar att försämra fram-
komlighet och tillgänglighet för andra trafikanter. 
En bra cykelparkering behöver vara lättillgänglig, 
klimatskyddad och utformad på ett sätt som minskar 
stöldrisken och bör vara lokaliserad nära mål- 
punkten, i anslutning till ett sammanhängande cykel-
stråk (Cederberg 2012). Antalet cykelparkeringar ska 
vara tillräckliga för att fylla sitt syfte varför vissa  
kommuner, för att säkerställa detta, har fastställt 
cykelparkeringsnormer för olika typer av områden i 
staden. Cykelparkeringen bör även vara väl  
avgränsad. En tydlig cykelparkering nära mål-  
punkten som är överblickbar ger naturlig  
övervakning och motverkar stöldrisken vilket bidrar 
till att upplevelsen av en trygg parkering ökar  
(Grönvall et al. 2010). 
 
Planeringsprinciper för kollektivtrafik 
Då så gott som alla kollektivtrafikresor både börjar 
och slutar med förflyttning till fots är det viktigt att 
vägen från hållplatsen till målpunkten, exempelvis ett 
köpcentrum, är gen. En grundläggande  
planeringsprincip för att hela resan ska kunna göras 
med gång-, cykel-, och kollektivtrafik är att byten 
mellan dessa trafikslag kan ske smidigt.  
Utformningen av hållplatserna, som utgör 
bytespunkter mellan olika trafikslag, bör därför göras 
på ett sätt som underlättar smidiga byten. Det finns 
tydliga samband mellan restidskvoten, dvs. den tid 
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det tar för resenären att ta sig från dörr till dörr, 
jämfört med om samma resa hade gjort med bil, och 
andelen resor med kollektivtrafik. Ju längre  
restidskvot, desto högre andel kollektivtrafikresor. 
Restidskvoten är delvis beroende av gena och raka 
linjedragningar, men också av att vägen från  
hållplatsen till målpunkten är gen (Andersson et al. 
2012). 
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Planeras gång- och cykelvägarna så att sammanhängande stråk skapas mellan de 
olika målpunkterna?

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående att ta sig till olika delar av 
området?

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar som ligger nära målpunkten och 
är lättillgängliga?

fotgängare och funktionshindrade från att komma fram?

Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens centrala delar och det externa 
köpcentret acceptabel, det vill säga inte innebär en omväg på mer än 25 procent? 

Är övergångställena höjda och är korsningarna planskilda?

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som möjligt?

Är hållplatsen utformad på ett sätt som underlättar smidiga byten?

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt?

Planeras gång- och cykelstråken så att genaste sträckning uppnås?

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv och belysning?

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga beteenden?

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre och funktionshindrade?

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis cykelkärra?

Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och övervakning och är den belyst?

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och trygg med bra utblick och insyn?

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och vänteutrymmet tillräckligt? 

Ort/plats

CHECKLISTA

Bild 1 visar checklistan vilken sammanställts av uppsatsens författare.
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Syntes del 1
Denna första del av uppsatsen har besvarat 
frågeställningarna: Vilken roll har bilen spelat 
i utvecklingen av externa köpcentrum? Är 
externa köpcentrums trafiksystem förenliga med 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan? Vilka 
planeringsprinciper finns inom fysisk planering som 
kan bidra till en  
utformning som förbättrar förutsättningarna för  
resande med kollektivtrafik, gång eller cykel?

Vilken roll har bilen spelat i utvecklingen av externa 
köpcentrum? 
Av avsnittet Historisk tillbakablick kan utläsas hur 
handeln gått från att uteslutande varit en del av 
staden, integrerad med såväl bostäder som arbete, 
till att en viss del av handeln lokaliseras allt mer 
perifert i förhållande till stadens centrum och övrig 
bebyggelse. Personbilen var förutsättningen för 
denna strukturomvandling, då dess intåg möjlig- 
gjorde en ökad mobilitet. Bilen har i denna  
sammanfattning fått en framträdande roll som orsak 
till strukturomvandlingen, och processerna bakom 
utvecklingen av handeln är förstås mer komplex. 
Att externa köpcentrum i så gott som alla fall har en 
utformning som främst riktar sig till den bilburne 
besökaren är icke desto mindre ett icke omtvistat  
faktum. Vidare kan konstateras att externa  
köpcentrum, sedan 60-talet ända fram till skrivande 
stund, ökat i antal. 

Är externa köpcentrums trafiksystem förenliga med 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan? 
Den kvalitativa innehållsanalysen visar att de allra 
flesta väljer att åka bil till och från externa  
köpcentrum och att endast en försumbar del väljer 
att åka kollektiv, cykla eller gå. Dessa externa  
köpcentrum bidrar till ökat trafikarbete i form av 
längre och fler persontransporter med bil och på 
så vis ökade utsläpp av växthusgaser. Då detta ses i 
ljuset av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåver-
kan, och målet om att fler transporter ska ske med 
kollektiv- trafik, cykel eller gång, kan konstateras att 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och 
externa köpcentrums trafiksystem inte är förenliga. 
Detta faktum  
tillsammans med vetskapen om att det fortfarande 
planeras och byggs externa köpcentra motiverar  
denna uppsats syfte - att undersöka hur externa  
köpcentrum kan planeras på ett annorlunda sätt för 
att förbättra möjligheterna att ta sig till dessa med 
gång-, cykel och kollektivtrafik. 

Vilka planeringsprinciper finns inom fysisk  
planering som kan bidra till en utformning som  
förbättrar förutsättningarna för resande med  
kollektivtrafik, gång eller cykel? 
Kunskapsunderlag och rekommendationer för 
planering av gång-, cykel- och kollektivtrafik åter-
finns huvudsakligen i verken Kol-TRAST (Andersson 
et al. 2012) och GCM-handbok (Grönvall et al. 2010) 
men även läroboken Trafiken i den hållbara staden 
(Hydén 2008). Detta underlag kan användas vid 
planering av gång-, cykel- och kollektivtrafik men 
utgör ett stort och svårgreppbart material eftersom 
kunskaperna är spridda i dessa omfattande verk. 
Med anledning av detta har dessa planeringsteorier 
i denna uppsats sammanställts till en mer kortfattad 
checklista. 
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  DEL 2 
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Del 2 kommer att svara på 
frågeställningarna: Vilka hänsyn tas till  
planering för gång- cykel-, och kollektivtrafik i 

planeringen av de externa köpcentrumen  
Haganäs i Älmhult och Östra Torp i Uddevalla? samt 
frågeställningen: Kan dessa externa  
köpcentrumen planeras på ett sätt som förbättrar de 
fysiska förutsättningarna för gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik, vilket bidrar till trafiksystem som förbättrar 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet Begrän-
sad klimatpåverkan, och i så fall hur? Angående den 
sistnä 
mnda frågan, som är uppdelad i två, besvaras  
”kan-frågan” i del 2 och ”hur-frågan” i del 3.   

I denna del av uppsatsen kommer två separata  
fallstudier att genomföras. Fallstudier grundar sig på 
en djupare analys av en plats eller företeelse  
(Denscombe 2009). Denna del av uppsatsen tar  
avstamp i kunskapen och forskningen från del 1 och 
kommer först att redogöra för valet av två fallstudie-
objekt. Dessa två fallstudieobjekt granskas sedan och 
granskningen kommer att fokusera på planerings-
förutsättningarna för det nya externa köpcentrumen 
i allmänhet och mer specifikt på planeringen av 
området för det nya externa köpcentrumet, där extra 
vikt läggs vid prioritering av och framkomlighet för 
olika trafikslag. Granskningen sker med hjälp av  
dokument och information från respektive  
kommun, exempel på sådan information är kartor 
och översiktsplaner samt andra dokument och annan 
information kommunen tillhandahåller.  Avsikten 
är att visa på planeringskontexten kring granskade 
externa köpcentrum. Vidare kommer denna del 
att analysera planhandlingar, illustrationer samt 
situationsplaner över områdena, från både  
kommunen och exploatören. Syftet är att bedöma  
vilka hänsyn som tagits i planeringen för gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik då det nya externa  
köpcentrumet planeras. Vilka hänsyn som tagits 
avgörs utifrån checklistan, och då i vilken grad 
planeringen uppfyller checklistans olika punkter. 
Vissa punkter kan inte bedömas då de inte redovisas 
i de handlingar som analyserats, dessa punkter ges 
inget omdöme men kommer, så långt det är möjligt, 
att tillgodoses i förslagsdelen. I uppsatsens del tre 
ges ett gestaltningsförslag för respektive externt köp- 
centrum med förslag på åtgärder och förbättringar av 
checklistans olika punkter. Båda fallstudier kommer 
att, i största möjliga mån, behålla samma textmässiga 
struktur och innehåll. Om innehållet i fallstudierna 
skiljer sig åt beror detta på att tillgänglig information 
varit bristfällig, saknats eller varit av olika relevans på 
grund av de två områdenas skiftande förutsättningar. 
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Val av fallstudieobjekt 

Metod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om 
motsättningen mellan miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan och externa köpcentrum kan mot- 
arbetas genom att planera externa köpcentrum enligt 
studerade planeringsprinciper för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Således ville vi i denna uppsats  
undersöka externa köpcentrum som idag 
befinner sig i ett planeringsskede. En uppdaterad 
sammanställning av externa köpcentrum som 
planeras idag kunde inte identifieras. Den senaste 
sammanställningen som fanns var en rapport från 
Naturvårdsverket (2001), men då denna var 12 
år gammal ansågs den inte längre aktuell. Med 
anledning av detta gjordes en genomgång av dags- 
tidningar från olika städer samt kommuners hem-
sidor för att skapa en bild av vilka externa  
köpcentrum som planeras i dagsläget. Ett urval av 
dessa nämns i kapitlet Historisk tillbakablick. Då de 
externa köpcentrumen, vilka identifierades i ovan-
stående undersökning, jämfördes med nedanstående 
kriterier blev resultatet att endast Haganäs och  
Östra Torp uppfyllde alla kriterier som nämns nedan, 
varför dessa valdes ut som fallstudieobjekt i denna 
uppsats. 

Typiska externa köpcentrum och  
kriterier för dessa 
Fallstudieobjekt som ansetts typiska har valts genom 
att utgå ifrån uppsatsens definitioner av externa köp-
centrum. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att 
studieobjektet, i detta fall ett externt köpcentrum, i 
denna uppsats ska anses som typiskt:

Det typiska externa köpcentrumet ska: 
 - Vara geografiskt skilt från den befolkningsmässigt  
    största tätorten  
 - Vara lokaliserat i ett biltrafikorienterat läge 
 - Vara lokaliserat med närhet till ett regionalt vägnät  
   och tillgång till gratis bilparkering 
 - Inneha en bruttototalyta för handel på minst 2000 
   kvm BTA 
 - Inneha minst tio olika butiker för dagligvaruhandel     
   och/eller sällanköpsvaror.

Vidare ska de externa köpcentrum som väljs uppfylla 
följande kriterier för att anses relevant i förhållande 
till åtgärdsförslaget: 
 - Det ska finnas, eller planeras för, anslutande cykel-     
    och gångvägar samt kollektivtrafik som förbinder  
    det externa köpcentrumet med stadskärnan. 

 - Det ska ligga så pass nära centrum att cykel ska 
    vara ett tänkbart alternativ. Således får inte  
    cykelavståndet mellan stadens centrala delar och 
    det externa köpcentrumet överstiga ca 5 km. 
 - Det ska befinna sig i ett planeringsskede, och  
    planeringshandlingar finns att tillgå.

Valda fallstudieobjekt 
Då vi utgått ifrån ovanstående kriterier har vi valt ut 
följande externa köpcentrum för djupare analys:  
Haganäs i Älmhult samt Östra Torp i Uddevalla. 

Hur har bedömningen gått till? 
Respektive punkt på checklistan bedöms efter vilken 
grad planförslaget anses uppfylla punkten i fråga. 
Uppfyllelsegraden av checklistans punkter motiveras 
och markeras med grön, gul, röd eller vit färg. Grön 
markering innebär att punkten inte är i behov av 
förbättringar. Exempel: gällande punkten om antalet 
cykelparkeringar tilldelas denna grön markering om 
fastställd cykelparkeringsnorm uppfyllts. Gul  
markering innebär att punkten tillgodoses i vissa  
aspekter men brister i andra. Exempel: gällande 
punkten om gång-, och cykelvägars genhet tilldelas 
denna gul markering om gångvägar på området 
bedöm vara gena medan cykelvägarna inte anses 
gena. Röd markering innebär att ingen hänsyn har 
tagits till punkten eller att det gjorts på ett  
otillfredsställande sätt. Exempel: gällande punkten 
om antalet cykelparkeringar tilldelas denna röd  
markering om cykelparkeringar saknas. Värt att 
notera är att bedömningen av punkterna är mer 
mångsidig och komplex än vad färgmarkeringen 
kanske antyder, varför bedömningen inte kan läsas 
fristående från kommentarerna.

Allmänt om exploatören 
Både Östra Torp och Haganäs planeras och  
exploateras av Ikano Retail Centers.  Ikano Retail 
Centers är det företag som planerar och bygger alla 
IKEA:s nya varuhus.  Företaget var från början en del 
av IKEA-koncernen men är idag ett eget företag som 
ägs av Kampradfamiljen (Ikano u.å). Ikano  
Retail Centers har i Sverige idag sju befintliga köp-
centrum i Haparanda, Kalmar, Linköping,  
Stockholm, Sundsvall, Västerås och Örebro (Ikano 
u.å). Företaget planerar och bygger sex nya externa 
köpcentrum runt om i Sverige - i Borlänge, i  
Göteborg, på två ställen i Stockholm, i Umeå samt 
i de studerade områdena i Uddevalla och Älmhult. 
(Ikano u.å)
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Östra Torp, Uddevalla

Bild 2 visar Uddevallas geografiska läge. Bilden ämnar 
endast visa Uddevallas och omkringliggande städers 
lokalisering varför skala utelämnats.

Vad säger översiktsplanen?

Hur arbetar Uddevalla för begränsad  
klimatpåverkan? 
I Uddevallas översiktsplan står skrivet om Uddevallas 
övergripande miljöpolicy. Denna anger att  
Uddevalla ska arbeta för ett långsiktigt hållbart  
samhälle bland annat genom att mark, vatten och 
den fysiska miljön används på ett sätt som lång-  
siktigt tryggar en ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomiskt god hushållning (Översiktsplan 
Uddevalla kommun 2010). Ett avsnitt i kommunens 
översiktsplan behandlar de 16 nationella  
miljökvalitetsmålen. Kommunen skriver här att de 
ska lägga extra vikt vid ett urval av dessa mål. Ett av 
dessa, särskilt uppmärksammade miljökvalitetsmål, 
är miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
(Översiktsplan Uddevalla kommun 2010). 
De egna miljömål som Uddevalla kommun fastställt 

för kommunen anges i Uddevallas översiktsplan och 
är uppdelade i olika miljöområden. Tre av dessa är 
Medborgare och lokala verksamhetsutövare,  
Myndighetsutövning och Transporter i vilka det  
nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan behandlas genomgående. Om det först-
nämnda området skriver kommunen att de ska 
arbeta för att samtliga medborgare och lokala verk-
samhetsutövare medverkar till att minska den totala 
miljöbelastningen. Detta mål innebär dels att  
kommunen ska främja och uppmuntra 
miljömedvetandet, dels att kommunen ska  
skapa förutsättningar för medborgare och lokala 
verksamhetsutövare att agera på ett miljöanpassat 
sätt. Under rubriken Myndighetsutövning står att all 
myndighetsutövning ska ske med största  
möjliga miljöhänsyn. Det innebär, enligt  
kommunen, bland annat att arbetet med fysisk 
planering ska genomföras på ett sätt som gör att det 
leder till största möjliga miljönytta och ger så liten 
negativ miljöpåverkan som möjligt (Översiktsplan 
Uddevalla kommun 2010). På Uddevalla  
kommuns hemsida skriver kommunen att strategiska 
beslut som påverkar miljön ska granskas utifrån en 
bedömningsmall. Denna bedömningsmall  
utgår ifrån de sex av de sexton nationella  
miljökvalitetsmål som Uddevalla kommun ska  
rikta särskilt uppmärksamhet på (Uddevalla  
kommun 2012a). Vad det gäller miljöområdet  
Transporter skriver kommunen att samtliga  
transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. Det  
innebär att de kontinuerligt ska arbeta för att  
eliminera onödiga transporter, och de transporter 
som sker ska genomföras så att miljöpåverkan  
minimeras. (Översiktsplan Uddevalla kommun 
2010). Mer om Uddevallas miljömål står att läsa 
på kommunens webbplats. Vad gäller transporter 
skriver kommunen att de ska minska transporternas 
koldioxidutsläpp samt att andelen biltrafikanter 
ska minska och antalet kollektivtrafikresenärer 
öka (Uddevalla kommun 2012b). I den fördjupade 
översiktsplanen för Uddevalla stad står, angående 
busstrafiken, att staden bör växa och förtätas på ett 
sådant sätt att bussförbindelserna mellan  
stadens olika delar blir möjliga och helst bättre än 
idag. Ny spridd bebyggelse i utkanterna bör,  
enligt kommunen, undvikas (FÖP Uddevalla 2000). 
Vad det gäller användningen av ovan nämnd  
miljöbedömningsmall för strategiska beslut har  
andelen miljögranskade beslut minskat från att år 

Uddevalla
Vänersborg

Trollhättan

Karlstad

Göteborg

Jönköping

Oslo

N

Fakta 
Antal invånare: Cirka 31 000 
Landskap: Bohuslän 
Lokalisering: Västkusten, 8 mil norr om Göteborg 
Befintligt externt köpcentrum: Torp köpcentrum 
Planerat externa köpcentrum: Handelsområde Östra 
Torp
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2008 ha legat på 100 procent, till 60 procent år 2010 
till 0 procent år 2011, som är det år då  
andelen granskade beslut senast redovisades  
(Uddevalla kommun 2012c). Granskas istället  
miljöområdet Transporter har arbetet kommit  
längre. Andelen miljöbilar, det vill säga bilar som 
drivs av alternativa bränslen exempelvis el, gas,  
etanol (Kommunens definition), har stadigt ökat  
sedan 2007. Andelen miljöbilar var år 2010 4,6  
procent, vilket dock var under genomsnittet för 
Sveriges samtliga kommuner, vilken var 5,2 procent 
samma år. (Uddevalla kommun 2012d). Antalet  
resor med kollektivtrafiken har varit oförändrat  
sedan 2008 (Uddevalla kommun 2012e).

Mål för handel och transport 
Handeln i Uddevalla är främst koncentrerad till 
stadens centrum samt till Torp köpcentrum . En ut-
byggnad av ytterligare ett köpcentrum samt IKEA 
öster om det befintliga externa köpcentrumet i Torp 
tror kommunen kommer att bidra till att ”stärka 
kommunens roll som handelscentrum i regionen” 
(Översiktsplan Uddevalla kommun 2010). En mer 
utförlig beskrivning av handelns tänkta utveckling 
står inte att finna i varken översiktsplanen eller på 
kommunens hemsida.

Angående infrastrukturen skriver Uddevalla  
kommun i sin översiktsplan att investeringar i  
infrastrukturen måste genomföras och åtgärder  
vidtas för att få en hållbar tillväxt, ett välmående  
näringsliv och ett ökat kollektivtrafikresande.

Planområdet Östra Torp

Beskrivning av planområdet 
Planområdet är lokaliserat cirka 5 km väster om 
Uddevalla centrum. Området ligger direkt nordost 
om den punkt där E6 korsar Väg 161 och Väg 44 i 
ett område som karaktäriseras av stora huskroppar, 
försäljningsytor, parkeringsytor, samt storskaliga 
trafiksystem.

Väster om planområdet ligger idag Torp Köpcentrum 
som öppnade 1991 och har 6 miljoner besökare  
årligen. Det befintliga Torp Köpcentrum ligger på 
mark som detaljplanerades 1997. Ett omfattande 
planarbete pågår parallellt med planarbetet för Östra 
Torp, för att rusta upp och utöka detta befintliga  
handelsområde med ytterligare 30 000 kvm handels- 
yta. På området för Torp Köpcentrum ligger idag 
Torp bussterminal centralt lokaliserat på parkerings- 
ytan. Bussterminalen fungerar idag som en regional 
knutpunkt längs E6 varifrån bussar går in till  

Uddevalla centrum samt till Göteborg, Oslo och  
andra närliggande orter så som Trollhättan och 
Vänersborg (Planbeskrivning 2010 sid. 6) 
I den fördjupade översiktsplanen för staden  
Uddevalla från 1996 bedöms olika möjliga alternativ 
vad gäller hur staden ska växa. I dokumentet lyfts 
två alternativ fram som de som ska tillämpas. I första 
hand ska staden Uddevalla förtätas och i andra hand 
ska staden expandera västerut. Utbyggnad västerut 
ska, enligt den fördjupade översiktsplanen, ske med 
funktionsblandad bebyggelse (FÖP Uddevalla 2010). 
I den fördjupade översiktsplanen står Östra Torp 
inte med som utvecklingsområde. I programmet till 
detaljplanen för området tolkar dock kommunen det 
som står gällande stadens expansion i den fördjupade 
översiktsplanen som att den nya handelsetableringen 
går i linje med FÖP:ens rekommendationer om  
utbyggnad västerut (Planbeskrivning Östra Torp 
2010). Kommuner bortser således från FÖP:ens  
rekommendationer om en funktionsblandad  
bebyggelse.

I planbeskrivningen resonerar kommunen kring det 
ökade bilberoende som externa handelsetableringar 
ofta leder till. Kommunen lyfter fram  
problem kopplade till såväl sociala som miljömässiga 
aspekter. Kommunen skriver att grupper i samhället 
som inte har tillgång till bil riskerar att få en  
försämrad tillgång till service om allt fler affärer  
lokaliseras i stadens utkanter. Tillgången till service 
kan också försämras i och med att affärerna i  
centrum inte kan erbjuda samma parkerings-  
möjligheter som handel i externa lägen.  Vad det 
gäller miljön lyfter kommunen problematiken kring 
de ökade emissioner som bilberoende samhälls- 
strukturer leder till. För att råda bot på dessa, enligt 
kommunen i viss mån ofrånkomliga konsekvenser, 
lyfts kollektivtrafiken fram och som åtgärder föreslås 
stadsbusstrafik på lokal nivå samt regionbussarna på 
regional nivå. Regionalt menar kommunen att Torp 
busscentral på västra Torps handelsområde spelar en 
viktig roll (Planbeskrivning Östra Torp 2010).

Befintlig infrastruktur 
Europaväg 6 (E6) löper i nord-sydlig riktning väster 
om Uddevalla stad. Vägen utgör den största och 
viktigaste transportleden i Bohuslän (Sweco 2010). 
I söder förbinder E6 Uddevalla med Göteborg och 
sedermera Danmark och i norr fortsätter vägen in i 
Norge där den i sin förlängning når Oslo. I området 
för Östra och Västra Torp möter E6 Väg 44 samt Väg 
161. Väg 161 kommer i väster ifrån Lysekil och går 
över till att bli Väg44 i mötet med E6. Väg 44 går in i 
Uddevalla centrum och sedan vidare till  
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Vänersborg och Trollhättan i öster. Torps trafikplats 
utgör en regional knutpunkt för det övergripande 
vägnätet (Planbeskrivning 2010 sid. 18). Det  
befintliga Torp Köpcentrum ligger idag nord-väst om 
den punkt där Väg 161 möter E6. Det är följaktligen 
direkt öster om E6 och direkt norr om Väg 44 som 
Östra Torp handelsplats ska byggas. 

På E6:ans östra sida löper Hogtorpsvägen parallellt 
och norr om denna, en separat cykelväg. Den  
nämnda cykelbanan når idag det befintliga Torp 
Köpcentrum samt regionbussterminalen via en gång- 
och cykeltunnel under E6. Från planområdet  
kommer gång-, och cykeltrafiken att kopplas till  
centrala Uddevalla genom en sträckning via  
Herrestad, strax söder om Väg 44 (Planbeskrivning 
Östra Torp 2010).

Den nya handelsplatsens närmaste busshållplats  
ligger idag i planområdets nordvästra hörn.  
Hållplatsen trafikeras av linjerna 830 och 833 som 
går in till Uddevalla centrum. Ytterligare en hållplats 
finns idag cirka 500 m syd-öst om det planerade  
handelsområdet. 

Planer för Östra Torp

Planerad infrastruktur 
Trafiknätet i Torp-området är idag hårt belastat, 
en anledning till den stora trafikmängden är Torp 
Köpcentrum som lockar många bilburna besökare 
(Planbeskrivning Östra Torp 2010). För att avlasta 
vägnätet kring Västra och Östra Torp planeras av 
Trafikverket en ny trafikplats strax norr om den nya 
handelsplatsen på Östra Torp (Trafikverket 2012). 
Trafikplatsen ska utgöras av en av- och påfart på E6. 
Det är tänkt att denna trafikplats ska  
förbindas med den nya handelsplatsen i Östra Torp 
samt med Västra Torp via Hogtorpsvägen. Det finns 
även planer på att bygga en ny väg norr om det  
befintliga Torp Köpcentrum som kopplar samman 
trafikplatsen med Väg 161, detta för att avlasta Väg 
161. En liknande lösning för den östra sidan av E6, 
för att avlasta Väg 44, diskuteras även. Under  
planarbetet har det också skisserats på en 
trafiklösning för att med bilväg på ett bättra sätt 
förbinda den västra handelsplatsen med den östra.

Inom planområdet planeras för fyra infarter till det 
nya externa köpcentrat från Hogtorpsvägen. Plan-  
områdets norra och södra infarter kommer att 
utgöras av T-korsningar. Dessa infarter är främst 
avsedda för tunga fordon exempelvis i form av  
godstransporter. Mellan dessa två korsningar  

planeras för två cirkulationsplatser, vilka kommer att 
fungera som in- och utfarter för områdets bilburna 
besökare (Planbeskrivning Östra Torp 2010).

Enligt planbeskrivningen för Östra Torp kommer 
Hogtorpsvägen att utgöra områdets trafikmässiga 
ryggrad och kommer i stort att behålla sin nuvarande 
sträckning (Planbeskrivning Östra Torp 2010). I  
detaljplanen möjliggörs för en ny gång-, och cykel- 
tunnel, söder om planområdet, som leder cykel- 
trafikanter och gångtrafikanter som kommer från 
centrumhållet, via Herrestad, under Hogtorpsvägen. 
Denna gång-, och cykelväg sträcker sig sedan vidare 
mellan Hogtorpsvägen och E6 till den befintliga 
gång-, och cykeltunneln och vidare till Torp  
Köpcentrum väster om E6.

Planbeskrivningen anger att nya busshållplatser på 
handelsområdet kan anordnas på kvartersmark i 
samråd med markägarna (Planbeskrivning Östra 
Torp 2010) I programmet till detaljplanen diskuteras 
en liknande lokalisering för busshållplatser som idag 
finns vid Torps köpcentrum, med två buss-  
hållplatser nära handelsplatsens två 
huvudentréer. Dock finns inga nya hållplatser  
utmarkerade, varken på detaljplanens illustrations- 
karta eller på exploatören Ikano Retail Centres  
illustrationskarta. I en trafikutredning gjord av Sweco 
föreslås att den befintliga Torp bussterminal flyttas 
till den plats där gång-, och cykeltunneln under E6 
idag ligger. Detta med anledning av att terminalen 
då får ett mer centralt läge i förhållande till de 
båda handelsområdena, vilket skulle ge långväga 
bussresenärer ett kortare gångavstånd till Östra Torps 
han delsplats än vad de har idag (Sweco 2010). Dock 
verkar en omlokalisering av bussterminalen inte bli 
verklighet i nuläget då kostnaderna för en motor-
vägshållplats anses bli för höga (Planbeskrivning  
Östra Torp 2010).

Vad säger detaljplanen för Östra Torp? 
Inom planområdet för det nya köpcentrumet i Östra 
Torp fanns, innan förevarande detaljplan vann laga 
kraft den 7 oktober 2010, inga gällande detaljplaner. 
Detaljplanen medger en sammanlagd bruttoarea, 
BTA, för handel, kontor samt teknisk anläggning 
på 70 000 kvm (Planbeskrivning Östra Torp 2010). 
Arean på IKEA-varuhuset samt övriga lokaler för 
handelsändamål beräknas bli ungefär lika stora och 
tillsammans utgöra 50 000 kvm BTA (Ikano u.å.f). 
Minsta antal parkeringsplatser är satt till 35 stycken 
per 1000 kvm bruttoyta (Detaljplan för Östra Torp 
2010). Om den bruttototalarea som Ikano Retail 
Centres angivit också bebyggs ger det 1750  



31

anders åström, linn grönlund
kandidatarbete

fysisk planering
blekinge tekniska högskola

bilparkeringsplatser. Ingen parkeringsnorm för 
cykelparkering anges i några dokument.

Hogtorpsvägen har i detaljplanen fått beteckningen 
HUVUDGATA. Vägen ska ha separat gång- och 
cykelväg om inte en trafiksäker genomgående gång- 
och cykelväg kan anordnas inom kvartersmark. 
Om detta går att lösa inom kvartersmark kan den-
na ersätta en separerad gång-, och cykelbana inom 
HUVUDGATA. Inom området med beteckningen 
LOKALGATA ska separat gång- och cykelväg finnas. 
Endast ett mindre område i planområdets sydöstra 
del är markerat som LOKALGATA i detaljplanen 
(Detaljplan för Östra Torp 2010).

Den största ytan i detaljplanen är reserverad för  
handel, kontor samt teknisk anläggning, HKE. På 
mark med denna beteckning får byggnader för  
handels- och kontorsändamål uppföras och  
parkeringsytor samt körvägar anordnas. Med  
tekniska anläggningar menas främst olika lösningar 
för dagvattenhantering exempelvis diken och  
dammar (Detaljplan för Östra Torp 2010).

Ett markområde centralt i planområdet har en 
egenskapsgräns med beteckningen n3. Detta område 
utgörs av en bäckravin som ska användas för  
dagvattenhantering. I ravinens centrala del ersätts 
bestämmelsen n3 med b3. Denna beteckning innebär 
att ravinen får däckas över med byggnader eller  
körbart bjälklag (Planbeskrivning Östra Torp 2010).

Exploatörens planer för Östra Torp 
Ikano Retail Centres räknar med att handelsområdet 
i Östra Torp kommer att ha cirka 3 miljoner besökare 
årligen (Ikano u.å) och omfatta ett marknadsområde 
på cirka 382 000 personer. I Uddevalla tätort bor det 
cirka 32 000 människor (Uddevalla kommun 2013), 

det vill säga cirka 8 procent av besökarna inom det 
beräknade marknadsområdet (Ikano u.å). Av det 
beräknade marknadsområdets omfattning i  
förhållande till invånarantalet i Uddevalla dras  
slutsatsen att mycket liten del av besökarna på  
Haganäs kommer att ta sig dit till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik.

Länsväg 161 Länsväg 166

ÖSTRA TORP

VÄSTRA TORP Hogtorpsvägen

HERRESTAD
UDDEVALLA

Europaväg 6 (E6)

Mot Göteborg

Mot Oslo

Mot Lysekil

Mot Vänersborg 
& Trollhättan

Cykelväg

N

Bild 3 visar Östra Torps lokalisering samt Uddevallas vägnät. Bilden ämnar endast visa  
trafiksituationen i Uddevalla på ett övergripande plan varför skalangivelse utelämnats. 
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Analys av planerna
Följande avsnitt är en analys utifrån checklistan som 
framställdes i del 1. Analysen grundar sig på det  
material som finns tillgängligt för  
granskning, i detta fall detaljplan och planbeskrivning 
framtagna av kommunen samt illustrationer och 
situationsplan framställda av Ikano Retail Centers. Då 
situationsplanen som funnits att tillgå under arbetets 
gång inte är tillräckligt detaljerad kan inte alla punkter 
på checklistan granskas (se bilaga 1). Detta kan 
bero på att dessa punkter inte tagits hänsyn till eller 
illustrerats i detta skede av planeringen. Angående 
detta kan inga slutsatser dras men dessa punkter 
kommer i möjligaste mån tas hänsyn till i del 3. Mer 
information om bedömningen finns under rubriken 
Hur har bedömningen gått till? på sidan 28.

Planeras gång- och cykelstråken så att genaste 
sträckning uppnås?  
Cyklister och gångtrafikanter som kommer från  
Uddevalla centrum angör, som tidigare skrivet,  
handelsområdet, från sydöst via en gemensam gång- 
och cykelgata som sträcker sig parallellt med  
Hogtorpsvägen. Denna gång- och cykelväg sträcker 
sig vidare in på området, och är separerad från bil-
trafiken hela vägen fram till det söderliggande  
varuhuset Då gång- och cykelvägen går parallellt 
med bilvägen och inte tar några omvägar eller på 
annat sätt fått stå tillbaka för biltrafiken är det därför 
rimligt att beteckna gång- och cykelvägens genhet till 
denna del av planområdet som hög. 

Cyklister eller gångtrafikanter som vill ta sig till 
IKEA-varuhuset och köpcentrumet i plan- 
områdets norra del får ta sig under Hogtorpsvägen 
via gång- och cykeltunneln före den södra  
rondellen och därefter fortsätta på gång- och cykel-
vägen på Hogtorpsvägens västra sida fram till en 
annan gång- och cykeltunnel som leder gång- och 
cykeltrafikanterna tillbaka till Hogtorpsvägens  
östra sida, vidare till IKEA-varuhuset och längs med 
denna byggnads långsida till köpcentrumet öster 
om IKEA. Gång- och cykeltrafikanter måste, för att 
kunna ta sig till den norra delen av området på vägar 
separerade från biltrafiken, röra sig runt den stora 
parkeringsplatsen. Denna väg kan således inte anses 
vara planerad för att uppnå den genaste vägen. Med 
anledning av detta bedöms genheten till den norra 
delen av område som låg.

Beträffande genheten mellan målpunkterna på  
området så sträcker sig en gångväg längs med de 
olika byggnadernas långsidor. Genheten för gång-

trafikanter bedöms därför som hög. Cyklister 
däremot kan inte ta sig runt på området på någon 
cykelväg utan får antingen parkera cykeln och gå 
eller cykla på gångvägar eller över parkeringsytor. 
Genheten för cykeltrafikanter anses med anledning 
av detta vara låg.

Planeras gång- och cykelvägarna så att samman-
hängande stråk skapas mellan de olika  
målpunkterna?  
Mellan de olika målpunkterna på området sträcker 
sig en väg längs med de olika byggnadernas lång-
sidor. Av illustrationerna att döma är det dock  
rimligt att anta att detta stråk endast är till för gång-
trafik. De gångvägar som leder från parkeringarna 
till byggnadernas entréer ingår inte i några  
sammanhängande stråk. Inga cykelvägar finns på 
området med undantag för de som leder till, handels- 
området från Hogtorpsvägen.

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv 
och belysning? 
Cyklister och gångtrafikanter som vill ta sig från  
Uddevalla centrum till planområdets norra del 
och som väljer gång-, och cykelvägen väster om 
Hogtorpsvägen öster om E6, kommer att röra sig på 
en relativt lång sträcka utan folkliv eller byggnader. 
Idag är detta område gränsmark bevuxet med sly, 
mindre träd och buskar. Behålls denna vegetation 
blir även möjligheten till insyn mot gång- och cykel-
vägen begränsad. 

Området har en tydlig fram- och baksida. Besökare 
har ingen anledning att röra sig på områdets baksida 
då denna endast är till för varu- och godstransporter. 

På området kommer människor att röra sig till och 
från sina parkerade bilar och cyklar samt mellan 
byggnadernas entréer. Enligt Ikano Retail Centres 
beräknas område ha cirka 8200 besökare per dag 
varför det är rimligt att anta att det kommer att röra 
sig mycket folk på området under butikernas  
öppettider. Enligt Ikano Retail Centres illustrations-
plan är ljuskällor i form av exempelvis belysnings- 
stolpar få till antalet. Endast tre sådana finns  
markerade på illustrationsplanen vilket rimligen kan 
anses vara i underkant för ett område av aktuell  
storlek. 

Separeras gång-, cykel-, och biltrafiken från  
varandra i största möjliga mån?  
Oskyddade trafikanter är skyddade från biltrafik 
på vägen från Uddevalla centrum till planområdet 
genom separerade gång-, och cykelbanor. Dock 
separeras inte fotgängare från cyklister. Mellan mål-
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punkterna på området kan fotgängare ta sig mellan 
byggnaderna via en gångväg som sträcker sig längs 
med byggnadskropparna, denna möjlighet har dock 
inte cyklister vilka antingen får cykla på gångvägen 
eller över parkeringsytan. 

Är övergångställena höjda och är korsningarna 
planskilda?  
Övergångsställena är höjda och korsningarna 
planskilda. 

Skyddas cyklister från snabb och tung fordonstrafik 
genom en skyddszon?  
Oskyddade trafikanter kan röra sig mellan handels- 
områdena på Västra samt Östra Torp via en gång-, 
och cykeltunnel under E6 och Hogtorpsvägen och 
behöver här inte blanda sig med tung trafik. Gods- 
och varutrasporter rör sig på byggnadernas baksida 
varför oskyddade trafikanter anses vara skyddade 
från tung fordonstrafik.

Finns klimatskydd för oskyddade trafikanter i form 
av exempelvis väderskydd?  
Busshållplatsen i planområdets nordvästra del är 
klimatskyddad. Gångstråket, som sträcker sig längs 
med byggnadskropparnas långsidor är klimatskyddat 
genom övertäckning med tak. Gångvägen mellan det 
södra och det norra köpcentrumet är dock inte  
klimatskyddad. 

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga 
beteenden?  
Stråken från centrum till det södra köpcentrumet 
anses hindra felaktiga beteenden, exempelvis i form 
av cyklister som genar över parkeringsytor, då gång- 
och cykelvägen leder ända fram till köpcentrumets 
entré. Fotgängare och cyklister som kommer från 
centrumhållet, och som väljer att ta sig in på området 
via gång- och cykelvägen vid den södra rondellen 
och därefter till den norra delen av området, måste 
ta omvägen till det södra köpcentrumet och därefter 
gå längs med byggnadernas långsidor för att slippa 
röra sig på bilvägar eller gena över parkeringsytorna. 
Stråken bedöms således inte hindra trafikanter från 
felaktigt beteende då gångstråken, även om det är 
sammanhängande, inte är tillräckligt gena, och då 
inga cykelvägar finns inne på området. 

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående 
att ta sig till olika delar av området? 
Planområdet är delat i två av två grönområden, 
som inte går att röra sig över, vilka utgör barriärer i 
området. Bidragande till denna barriäreffekt är bil- 
vägen som leder in till området från rondellen som 
ligger centralt i förhållande till området.  

Majoriteten av vägarna i området är avsedda för 
biltrafik varför de kan utgöra barriärer för gång-, 
och cykeltrafikanter.  De stora parkeringsytorna 
kan, när besökstrycket är högt och många bilar står 
parkerade, utgöra hinder för exempelvis fotgängare 
och funktionshindrade. Särskilt eftersom gång-, och 
cykelvägarna från områdets anslutande vägar till  
områdets olika målpunkter/entréer inte är gena.

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre 
och funktionshindrade?  
Orden ”tillgänglig” eller ”tillgänglighet” nämns åtta 
gånger i planbeskrivningen, dock inte i ett samman-
hang där barn, äldre eller funktionshindrade berörs. 
Dessa grupper behandlas överhuvudtaget inte i plan-
beskrivningen. Med anledning av detta är det rimligt 
att anta att anpassning till dessa gruppers behov inte 
kommer att ske i någon större utsträckning. Härtill 
ska tilläggas att gång-, och cykelvägarna till områdets 
olika målpunkter, som diskuterats tidigare, inte är 
gena. Handikapparkering finns dock nära  
köpcentrumens entréer.

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar 
som ligger nära målpunkten och är lättillgängliga?  
 
Inga cykelparkeringar finns på området. 

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis 
cykelkärra?  
Inga cykelparkeringar och således ej heller utrymme 
att parkera hjälpmedel så som exempelvis cykelkärra 
finns på området. 

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt?  
Det finns inga cykelparkeringar på området.  
Uddevalla har inte något fastställd cykel-  
parkeringsnorm (baseras på en sökning genomförd 
på Uddevalla kommuns hemsida 2013-05-12 med 
sökorden ”parkeringsnorm”, ”cykelparkeringsnorm” 
”cykel + parkeringsnorm”, ”cykel” ”AND” ”parker-
ingsnorm”). I Trafikverkets och SKLs GCM- 
handbok ges ingen generell rekommendation av 
cykelparkeringsnorm, däremot redogörs för tre 
svenska städers cykelparkeringsnormer för  
handel. Dessa är Linköping, Malmö och Stockholm. 
Linköping har en cykelparkeringsnorm om 22 platser 
per 1000 kvadratmeter BTA, Malmö har en cykel-
parkeringsnorm om 30 platser per 1000 kvadratme-
ter BTA och Stockholm har en cykelparkeringsnorm 
om 20-30 platser per 1000 kvadratmeter BTA (Grön-
vall et al. 2010). Med anledning av att Uddevalla är 
en väsentligt mindre stad än ovan nämnda städer 
fastställs här en cykelparkeringsnorm på 15 platser 
per 1000 kvadratmeter BTA. Om 50 000 kvadratme-
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ter BTA för handel bebyggs, som Ikano Retail  
Centres angivit, ger det 750 cykelparkeringsplatser.

Tar parkeringsplatserna hänsyn till andra trafikant-
grupper, så att de inte hindrar fotgängare och  
funktionshindrade från att komma fram?  
Går ej att bedöma då inga cykelparkeringar finns.

Är cykelparkeringen väl avgränsad? Finns fler och 
mindre cykelparkeringar?  
Inga cykelparkeringar på området. 

Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och 
övervakning och är den belyst? 
Går ej att bedöma då inga cykelparkeringar finns.

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som 
möjligt?  
Busshållplatsen är placerad i planområdets nor-
dvästra hörn. Via områdets gångväg är det cirka 
200 meter från IKEAs entré, cirka 340 meter från 
köpcentret sydost om IKEA och cirka 540 meter 
från det sydöstra köpcentret mätt längs gångstråket 
som sträcker sig länge med byggnadernas långsidor 
(Bilaga 1). Hållplatsen ligger således relativt långt 
ifrån majoriteten av målpunkterna. 

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och 
trygg med bra utblick och insyn?  
Vägen från hållplatsen till områdets målpunkter 
anses vara trygg då vägen inte är skymd av träd eller 
andra föremål och möjlighet finns därför till  
överblick och insyn. 

Är hållplatsen utformad på ett sätt som underlättar 
smidiga byten?  
Går inte att avgöra med hjälp av tillgängligt material.

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och 
vänteutrymmet tillräckligt?  
Går inte att avgöra med hjälp av tillgängligt material.

Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens 
centrala delar och det externa köpcentrumet 
acceptabel, det vill säga inte innebär en omväg på 
mer än 25 procent?  
Genhetskvoten för gång- och cykeltrafikanter är 
acceptabel då det verkliga avståndet innebär en 15 
procentig omväg jämfört med fågelavståndet. 

Främjar utformningen låga hastigheter för bil-
trafikanter, är sikten skymd eller har bilisten  
möjlighet att se de oskyddade trafikanterna?  
Bilvägarna på området anses dimensionerade för 
en låg hastighet och närvaron av parkerade bilar 
bedöms främja låga hastigheter. De öppna ytorna, 

utan skymmande vegetation, gör att möjligheten att 
upptäcka oskyddade trafikanter god. Därutöver är 
övergångsställen och cykelöverfarter upphöjda.
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Haganäs, Älmhult
Fakta 
Antal invånare: 9183 (Älmhults kommun u.å.)
Landskap: Småland 
Lokalisering: I Småland, nära gränsen till Skåne 
Befintlig externhandel: Väster om staden finns en 
etablering av halvextern karaktär 
Planerad externhandelsetablering: Haganäs 

 
Bild 5 visar Älmhults geografiska läge. Bilden ämnar 
endast visa Älmhults och omkringliggande städers  
lokalisering varför skala utelämnats.

Älmhult kommun 
Älmhults kommun har knappt 16 000 invånare 
och ligger vid sjön Möckeln i södra Småland. 
I kommunen finns gott om skogar och sjöar. 
Kommunen profilerar sig med att vara kommunen 
där Carl von Linné och IKEA-grundaren Ingvar 
Kamprad föddes samt där världens första IKEA 
varuhuset byggdes på 50-talet (Älmhult kommun 
u.å.a). Älmhults kommun bildades år 1971 genom 
sammanslagning av Älmhults köping, Göteryds 
kommun, Virestads kommun, Stenbrohults kommun 
och Härlunda församling som var en del av Ryds 
köping och de angränsande kommunerna är Osby, 
Markaryd, Tingsryd, Olofström, Alvesta och  
Ljungby (Översiktsplan Älmhult kommun 2007). 
Orten Älmhult är centralort och kommuncentra i 
Älmhults kommun.

Handelns historia i Älmhult kommun 
Under 1900-talet startades en rad större företag i 
kommunen. Som exempel kan här nämnas Gemla, 
Gotthards, Elme Glasbruk, Älmhults bruk och inte 

minst IKEA. Ingvar Kamprad föddes på gården Hvita 
Korset i Klöxhult 1926 och startade där IKEA 1943. 
IKEA var då ett postorderföretag och var därför 
beroende av transporter. Dessa transporter gick via 
mjölkbilen, som fanns i Liatorp. År 1953 lades mjölk-
bilens turer om på ett sätt som inte passade Kamprad 
och hans unga företag IKEA. Kamprad beslöt sig 
därför för att lokalisera om företaget till Älmhult i 
det område där hans morfar hade haft sin lanthandel. 
I Lagerbergs snickeri, som vid tiden var en tom  
fastighet, etablerades det första IKEA-varuhuset 
1958. Idag är IKEA-företagen en av södra  
Sveriges största arbetsplatser. IKEA ses idag av  
Älmhults kommun som betydelsefull för Älmhults 
expansion och internationella anda. Etableringen 
1953 ses som den viktigaste enskilda händelsen  
under 1900-talet i kommunen (Älmhult kommun 
u.å). Om IKEA skrivs i översiktsplanen att  
företaget intagit en dominerande ställning och att 
det har utgjort grunden för samhällets utveckling 
(Översiktsplan Älmhult kommun 2007).

Vad säger översiktsplanen?
Älmhults översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige i slutet av 2007. Överraskande 
Älmhult - internationellt & nära är namnet på den 
översiktsplan som politiker, styrelser och bolag  
tillsammans arbetat fram.

Hur arbetar Älmhult för begränsad 
miljö- och klimatpåverkan? 
Kommunen skriver i inledningen till Älmhult 
Översiktsplan (2007) att en av förutsättningarna 
för att uppnå en långsiktigt hållbar kommun är att 
bidra till att den fysiska miljön utvecklas i positiv 
riktning. I översiktsplanens inledning nämns de 16 
nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen 
återkommer konsekvent; under varje kapitel i 
översiktsplanen behandlas tillämpbara svenska 
miljömål, kommunens ställningstagande och vad 
detta ställningstagande tros få för konsekvenser 
samt vilken måluppfyllelse det ger i förhållande 
till miljömålen. Det finns dock inga konkreta mål 
uppsatts för olika tillstånd som ska uppnås i miljön.

Mål för handel och transport 
I inledningen av Älmhult Översiktsplan (2007) 
anger kommunen utsedda framgångsfaktorer. 
Målet för näringslivet är ”ett starkt och differentierat 
näringsliv” och målet preciseras med orden ”IKEA:s 
fortsatta utveckling tillsammans med ett starkt  
näringsliv inom kommunen ger förutsättningar för 

Älmhult

Helsingborg

Malmö

Köpenhamn

Karlskrona
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KÖPCENTRUM NORR

KÖPCENTRUM SÖDER

200m

340m
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Västra Torp

200m

Gångväg

Entréers riktning

Gång-, och cykelväg

Tung tra�k

Felaktiga beteenden

Upphöjd korsning

Avstånd till busshållplats

Busshållplats

TECKENFÖRKLARING

Mot Göteborg
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Europaväg 6 (E6)

Mot Uddevalla

N

Planskiljd korsning

Bild 4 visar analysen som gjorts av Östra Torp. Skala anges ej då underlagskartan 
saknar skalangivelse.

Illustration av analysen av Östra Torp
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en stark kommun”. För infrastrukturen lyder  
målformuleringen ”En utvecklad infrastruktur” 
och preciseras med ”En ökad tillgänglighet till tåg-
trafiken, en utveckling av kombiterminalen samt 
förbättrad standard på både huvudvägnätet och det 
mindre vägnätet skapar förutsättningar för bättre 
person- och godstransporter.” Vidare behandlas mål 
och planeringsförutsättningar i olika kapitel.

I kapitlet Näringslivet är den övergripande 
målsättningen att ”Skapa goda förutsättningar för 
utveckling och nyetablering och därigenom vara en 
attraktiv kommun för näringslivet samt att verka för 
ytterligare differentiering inom näringslivet”. Här går 
att läsa att även i Älmhult har livsmedelsförsäljningen 
gått igenom en stor förändring och att de små 
anläggningarna har fått stå tillbaka för större 
anläggningar, en utveckling kommunen anser vara 
svår att påverka genom kommunal planering. Förslag 
på åtgärder mot detta som kommunen ger är att 
rusta upp gatu- och torgmiljöer. En grundläggande 
förutsättning, för utveckling av befintlig och ny 
industri och handel, är att erbjuda dessa etableringar 
lämplig mark. 

Under avsnittet Markanvändningen i 
församlingarna och dess orter redovisas utrednings- 
områden för framtida industri och handel.  
Kommunens näringslivsstrategi antas ge en 
större andel hårdgjord yta samt bidra till att 
nya markområden tas i anspråk. Att erbjuda dessa 
nyetableringar attraktiva miljöer tros, trots att ny 
mark tas i anspråk och större arealer med hård- 
gjord yta, bidra till att skapa god bebyggd miljö 
samtidigt som det begränsar miljöpåverkan och 
minskar bidraget till övergödningen. Målen i kapitlet 
anger hur kommunen vill behandla handels- och  
industriexpansion. Kommunen anser att industri- 
och handelsexpansion som regel innebär att nya 
markområden tas i anspråk och att markytan i dessa 
områden till stor del blir hårdgjord. Vidare anser 
kommunen att attraktiva miljöer för dessa  
verksamheter bidrar till att skapa god bebyggd  
miljö samtidigt som det begränsar miljöpåverkan 
och minskar bidraget till övergödning.

I kapitlet Kommunikationer har kommunen angivit 
14 mål i punktform. Sju av målen rör standard-  
höjning av bilvägar, sex av målen rör järnvägen och 
ett av målen är att arbeta för att gång- och cykel-
vägnätet utvecklas. Att förbättra vägnätet anser 
kommunen kan leda till ökad arbetspendling och 
att fler väljer bort kollektivtrafiken till förmån för 
personbilen. Vidare ses en utvecklad infrastruktur, i 

form av en förbättrad standard på huvudnätet och på 
det mindre vägnätet som en framgångsfaktor vilken 
skapar bättre förutsättningar för person- och gods- 
transporter. Kommunen anser att ett bättre gång- 
och cykelvägnät kan minska bilresandet vilket skulle 
ge positiva miljö- och hälsoeffekter. Vidare skrivs 
att kommunens målbild är att arbeta för att gång- 
och cykelvägnätet ytterligare utvecklas. Angående 
kollektivtrafik omnämns möjligheten att utreda 
om lokaltåg till Nässjö är ett alternativ, den lokala 
kollektivtrafiken eller bussförbindelser behandlas 
inte bland dessa mål. Kommunen anser att förslaget 
de lägger fram i översiktsplanen kommer att leda till 
minskad miljöpåverkan.

I översiktsplanen behandlas inte övergripande hur 
bilberoende samhällsstrukturer kan brytas eller 
underbyggas och vilka konsekvenser detta får för 
klimat, miljö eller tillgänglighet. I översiktsplanen, 
under fördjupningen rörande Älmhult tätort,  
konstateras att separeringen av gång- och cykeltrafik 
är undermålig, denna problematik följs dock inte upp 
(Översiktsplan Älmhult kommun 2007).

Planer för Haganäs

Beskrivning av planområdet 
Platsen för Älmhults framtida externa handels- 
område Haganäs är beläget ca 2 km väster om  
Älmhults centrala delar, österut begränsas området 
av väg 23, i väster av Haganässkolan och i söder av 
Haganäsvägen. Området är skilt från centrala  
Älmhult i form av ett skogsparti. Det planerade 
området är i dagsläget kuperat och består till större 
delen av produktionsskog och torvmark. Idag ligger 
här Haganäsparken med motionsspår och här finns 
även tennisbanor och en scoutstuga. Merparten 
av marken inom detaljplaneområdet har ägts av 
Älmhult kommun men sålts till Ikano Retail  
Centres.  Merparten av marken har tidigare inte varit 
detaljplanelagt (Planbeskrivning Handelsområde  
Haganäs 2011).

Utbyggnaden är tänkt att ske i flera etapper, varav 
endast den första har antagen detaljplan. Marken för 
Haganäs första etapp är i översiktsplanen angiven 
som utredningsområde för framtida kommunal 
service. Utredningsområde för framtida industri eller 
handel finns, enligt Älmhults översiktsplan, längs väg 
23, i form av tre mindre områden, om totalt  
cirka 250 000 kvm. Vidare finns ett utrednings-  
område för framtida bostäder, handel och kontor 
vilket är lokaliserat till de centrala delarna av staden 
på en yta om cirka 25 000 kvm. Planområdet för  
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Haganäs omfattar 400 000 kvm, varav 300 000 avses 
för byggnation av det nya externa köpcentret.  Idag 
finns det planer på, men inga beslut tagna, om att 
bygga ut områdena norr och söder om Haganäs, i 
norr med handel, bostäder och kontor och i söder 
med en bensinstation (Planbeskrivning  
Handelsområde Haganäs 2011).

Befintlig infrastruktur  
De största vägarna i Älmhults kommun är riksväg 
23 som löper i nord-sydlig riktning och länsväg 120 
vilken löper i öst-västlig riktning. Riksväg 23 är 407 
km lång, vilken i söder leder till Malmö och i norr 
till Linköping. Länsväg 120 går mellan Strömnäsbruk 
i väst och Nybro i öst och är 148 km lång, vilket gör 
den till den längsta av Sveriges länsvägar.  Östra  
esplanaden är en nybyggd gata i Älmhult som har fått 
karaktären av en stadsgata med trädaléer,  
vilken går genom de centrala delarna av Älmhult, 
förbi Haganäs, och ut till riksväg 23. Trafiken på  
länsväg 120 passerar genom Älmhults tätort.  
Älmhults östra delar saknar ringleder, vilket innebär 
att biltrafik inom tätorten i stor omfattning  
använder väg 120 eller Esplanaden för transporter. 
Trafikbelastningen på Östra Esplanaden uppgick år 
2010 till ca 8 400 fordon per årsmedeldygn vilket 
enligt bedömningen i Älmhults översiktsplan utgör 
ett miljö-, och trafiksäkerhetsmässigt problem. Enligt 
översiktsplanen är de centrala delarna av tätorten 
Älmhult undermåliga vad gäller separering av gång- 
och cykeltrafiken (Översiktsplan Älmhult kommun 
2007). 

Regionalbussar finns till kringliggande orter, vilka 
ankommer till och avgår från Älmhult station  
(Länstrafiken Kronoberg u.å.). För att ta sig till  
Haganäs med någon av dessa bussar krävs att  
passageraren först tar sig in till Älmhult för att där 
byta till buss 30 som går ut till stationsområdet. 
 

Planerad infrastruktur 
Området för Haganäs ligger i ett biltrafikorienterat 
läge längs riksväg 23. Länsväg 120 kommer att få en 
ny dragning så att även denna trafikled går via  
området. Vägen kommer att heta Haganäsvägen. 
I detaljplanen står att det varit viktigt att placera 
IKEA-varuhuset väl synligt från både riksväg 23 
och länsväg 120 samt från Östra esplanaden och på 
så sätt får det att verka som en fondbyggnad och 
en identitetsskapare för Älmhult. (Planbeskrivning 
Handelsområde Haganäs 2011) De lokala gatorna 
Östra esplanaden och Haganäsvägen kommer också 
att leda biltrafiken ut till området Haganäs. Två nya 

bilvägar ska byggas i samband med exploateringen av 
Haganäs, dessa är Haganäsvägen och Österleden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6 visar Haganäs samt Älmhults vägnät och 
de nya bil, gång- och cykelvägarna. Bilden ämnar  
endast visa trafiksituationen i Älmhult på ett  
övergripande plan varför skalangivelse utelämnats.

Stadsbuss 30 är Älmhults enda stadsbusslinje vilken 
förbinder Haganäs med Älmhults station. Detta är 
en ny linje som skapats för att försörja området med 
kollektivtrafik, tidigare har inga stadsbussar funnits i 
Älmhult (Länstrafiken Kronoberg u.å.).

Enligt detaljplanen beräknas 6600 fordon per dygn 
köra på in- och utfarten till köpcentret och 90 
procent av dessa, det vill säga 5940 fordon per dygn, 
beräknas vara besökare till varuhusen på Haganäs 
handelsplats. Från riksväg 23 kommer två avfarter till 
köpcentret att anläggas. För bilarna planeras även en 
planfri korsning mellan den nya Haganäsvägen och 
väg 23 (Planbeskrivning Handelsområde Haganäs 
2011).

Mellan Haganäs och Älmhults centrala delar 
planeras gång- och cykelvägar utmed bilvägar i tre 
olika stråk, i norr längs Källergatans förlängning via 
Tornets förskola, mellan dessa vägar över Torngatans 
förlängning och förbi Haganässkolan och i söder 
längs Östra Esplanaden. Av planbeskrivningen 
framgår att gång- och cykelvägarna ska förses med 
belysning. Gång- och cykelvägarna bedöms utifrån 
illustrationen i stort sett vara gena, det vill säga 
på de flesta ställen gå rakaste vägen från Älmhults 
centrala delar och ut till Haganäs handelsområde. 
Av illustrationen framgår det inte hur de nya 
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cykelvägarna ansluter till befintligt cykelnät varför 
det är svårt att avgöra om sammanhängande 
stråk skapas mellan olika målpunkter i staden 
och i området Haganäs. Det kan dock konstateras 
att separeringen av cykel- och gångtrafikanter i 
Älmhult tätort enligt översiktsplanen anses vara 
undermålig varför detta troligtvis är något som skulle 
behöva göras genomgående i Älmhult tätort för att 
sammanhängande cykelnäs ska kunna skapas. Av 
illustrationskartan framgår att en cykelväg kommer 
att binda samman det gamla och det nya IKEA 
områdena och med de centrala delarna av staden, 
stortorget och stationen. De övriga cykelvägarna 
går också in mot stadens centrala delar, men 
mynnar dock inte ut i någon specifik målpunkt. Det 
framgår inte av illustrationsplanen om gång och 
cykelvägarna avses separeras från biltrafiken eller 
från varandra, inte heller om skyltning avsedd för 
cyklister och gångtrafikanter kommer att uppföras. 
Av illustrationsplanen att döma finns inga barriärer 
som hindrar cyklande eller gående att ta sig till 
Haganäs. Vid kullen längs väg 23 finns en gång- 
och cykeltunnel som leder till ett naturområde 
öster om väg 23 samt ett bostadsområde som, 
enligt planbeskrivningen, planeras strax norr om 
handelområdet och anses viktigt att försörja med 
gång- och cykelväg. 
 
Stadsbuss 30 går mellan Älmhult station, via vatten-
tornet, och till hållplatsen vid handelsområdet  
Haganäs. Vissa turer går även till det gamla 
IKEA-området på västra sidan om järnvägsspåret. 
Turtätheten ligger på en avgång var 15e minut  
(Länstrafiken Kronoberg u.å.). 
 
Vad säger detaljplanen?  
Den största delen av marken på Haganäs har  
beteckningen HK, innehållande handel och kontor. 
På området finns även ett område med beteckningen 
HG, innehållande bränslestation, mat och handel. 
Enligt detaljplanen finns det på området Haganäs 
skyldighet att upplåta allmänna gång- och cykelvägar 
markerade med x på detaljplanen. Här finns ett  
område markerat med X1 som betyder att marken 
ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik 
och X vilket betyder att marken skall vara tillgänglig 
för allmän gång- och cykeltrafik mellan Handels-  
vägen och gångtunneln under väg 23. Området  
markerat med X är ett stort område vilket täcker in 
större delen av planområdet. I programmet  
behandlas inte närmare hur gång- och cykelvägar ska 
dras eller gestaltas på området. För biltrafiken finns 
beteckningar för huvudgata och lokalgata utsatta på 

plankartan (Plankarta 2011).

Enligt planbeskrivningen bedöms exploateringen 
kunna leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 
11 MB. Aspekter som betraktas vid bedömningen av 
handelsområdets miljöpåverkan är hur den ökade 
trafikmängden tros påverka ljudmiljö, luftkvalitet 
och människors hälsa och säkerhet. Vidare förutses 
förutsättningarna för omhändertagande av dag-  
vatten förändras då stora ytor hårdgörs. Miljöfarliga 
verksamheter tros påverka människors hälsa och 
säkerhet. Vidare tros etableringen av det nya  
externa köpcentret ge konsekvenser för centrum-
handeln (Planbeskrivning Handelsområde Haganäs 
2011). Hur de ökade trafikmängderna kommer att 
påverka miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan nämns inte i planbeskrivningen.  
Miljökvalitetsmål diskuteras, men endast utifrån hur 
utformningen av området kan ta hänsyn till natur, 
geologi och landskap samt kultur- och  
fornlämningar. Inget resonemang förs heller kring 
bilberoende samhällstrukturer och vad detta kan få 
för konsekvenser. 

Exploatörens planer för Haganäs

Fakta 
Exploatör: Ikano Retail Centers 
Områdets storlek: 400 000 kvm 
Byggbar yta: 300 000 kvm 
 
Handelsområdet på Haganäs kommer att erbjuda 
lågpriskedjor, dagligvaruhandel, en factory outlet 
samt en IKEA fynd- och outletbutik enligt Ikano  
Retail Centers hemsida. Officiella hyresgäster är  
Willys, Djurens värld, Kronans droghandel, Sova, 
Jem & Fix Iittala Outlet, Shoes & Bags, Älmhult Bok 
Outlet och Herrgårdsstoppen enligt Gunnar Hjelmér 
som är projektledare för exploateringen2. Ikano  
Retail Centers räknar med att Haganäs kommer att 
omfatta ett marknadsområde på 370 000 invånare. 
(Ikano u.å.) I Älmhult tätort bor det ca 9000  
personer vilket är ca 2,4 procent av besökarna inom 
det beräknade marknadsområdet. Av det beräknade 
marknadsområdets omfattning i förhållande till 
invånarantalet i Älmhult dras slutsatsen att endast 
en liten del av personerna inom Haganäs marknads- 
område har möjlighet ta sig dit till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik. Ikano Retail Centers räknar 
med 2 000 000 besökare om året, vilket ger ca 5500 
besökare om dagen. 
 

2. Gunnar Hjelmér, projektledare på Ikano Retail Centers, mejl-
kontakt den 30 april 2013.
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Analys av planerna
Följande avsnitt är en analys utifrån checklistan som 
framställdes i del 1. Analysen grundar sig på det  
material som finns tillgängligt för granskning, i 
detta fall detaljplan och planbeskrivning framtagna 
av kommunen samt illustrationer och situationsplan 
framställda av Ikano Retail Centers. Då 
situationsplanen som funnits att tillgå under arbetets 
gång inte är tillräckligt detaljerad kan inte alla punkter 
på checklistan granskas (se Bilaga 2). Detta kan bero 
på att dessa punkter inte tagits hänsyn till eller inte 
illustrerats i detta skede av planeringen. Angående 
detta kan inga slutsatser dras men dessa punkter 
kommer i möjligaste mån tas hänsyn till i del 3. Mer 
information om bedömningen finns under rubriken 
Hur har bedömningen gått till? på sidan 28.

Illustrationen är en situationsplan över Älmhult 
shopping av Ikano Retail Centers. 

Situationsplanen (bilaga 1) visar: 
Bilparkeringsplaster 2 200 st 
Cykelparkeringsplatser 12 st 
Busshållplatser 2 st

Illustrationerna (bild 6, bild 7 & bild 8) visar: 
Bilar 70 st 
Motorcykel 1 st 
Cyklar 0 st 
Kollektivtrafikfordon 0 st 
Gående 25 st 
Cyklister 0 st 
Bilparkeringsplatser 80 st 
Cykelparkeringsplatser 0 st 
Busshållplatser 0 st

Bild 7 visar hur Haganäs ska gestaltas

Bild 8 visar hur Haganäs ska gestaltas 
 

Bild 9 visar hur Haganäs ska gestaltas. 
 
Planeras gång- och cykelstråken så att genaste 
sträckning uppnås?  
Gång- och cykelstråk finns, det är dock svårt att ut-
läsa av illustrationsplanen om dessa endast är tänkta 
för gångtrafikanter eller för gång- och cykel- 
trafikanter. Vissa av vägarna bedöms, enligt 
situationsplanen och illustrationsbilderna, endast 
vara gångvägar medan andra bedöms vara  
kombinerade gång- och cykelvägar enligt bilden 
nedan. De gång- och cykelstråk som finns utsatta på 
situationsplanen bedöms vara gena och raka.

Då en cyklist eller fotgängare vill ta sig till gång-  
tunneln under väg 23 får denne gå eller cykla på 
baksidan av byggnaderna och inte den närmaste  
vägen över IKEA-områdets parkeringstorg, något 
som skulle kunna förbättras. 

Norr om området Haganäs planeras det för en etapp 
två, en utbyggnad av Haganäs handelsområde, och 
detta handels- och/eller kontorsområde har inte 
tagits hänsyn till vid planeringen av gång- och cykel-
vägarna, vilket gör att gående och cyklister som i 
framtiden vill ta sig mellan de två områden måste ta 
sig ut från området för att ta sig till nästa, alternativt 
röra sig över lastområdet, där tung trafik före- 
kommer, på baksidan av det nordöstra köpcentret.

Planeras gång- och cykelvägarna så att samman-
hängande stråk skapas mellan de olika  
målpunkterna?   
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Av situationsplanen att döma är gång- och cykel-
vägarna sammanlänkade med kommunens planer på 
nya cykelvägar. Cykelvägarna är dock inte uppenbart 
sammanlänkade med målpunkterna på området, 
i form av ingångar till de olika butikerna. På cykel 
bedöms därför inte trafikanter kunna ta sig runt på 
området på ett säkert sätt. Det finns dock goda  
möjligheter att ta sig runt till de olika målpunkterna 
till fots längs sammanhängande stråk.

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv 
och belysning?  
Byggnaderna på området vänder sig in mot ett 
parkeringstorg och området får således en  
tydligt bak- och framsida, vilket antas skapa liv och 
rörelse på parkeringstorget men inte på baksidan av 
området. Gångstråken på området går längs bygg-
nadernas entréer och i mitten av parkeringstorget, 
längs ett grönt stråk, där troligtvis det mesta folklivet 
kommer att äga rum vilket anses förstärka trygg-
hetskänslan. Vissa cykelvägar bedöms även finnas 
inne på området, vilket bedöms förstärka trygg-
hetskänslan på samma grund som gångvägarna på 
området. Gång- och cykelvägarna som kommunen 
ansvarar för går på baksidan av huskropparna. Detta 
inkluderar gång- och cykelvägen som går till cykel-
tunneln under väg 23 vilken leder till naturområdet 
på andra sidan vägen. Då folkliv inte bedöms finnas 
här, samt att byggnadernas baksida riktas år detta 
håll, bedöms inte trygghetskänslan vara stark i den 
här delen av området.  Belysning behandlas inte i 
situationsplanen, varför inga slutsatser angående  
detta kan dras.

Separeras gång-, cykel-, och biltrafiken från  
varandra i största möjliga mån?  
Av situationsplanen framgår inte om gång- och 
cykeltrafikanter avses separeras från varandra. På 
illustrationsbilderna syns inga tecken på att detta 
kommer att göras varför slutsatsen dras att cyklister 
och gångtrafikanter inte separeras från varandra på 
stråken inne på området. Biltrafiken separeras från 
cyklister och gångtrafikanter.  

Är övergångställena höjda och är korsningarna 
planskilda?    
Då inga upphöjda övergångsställen är markerade på 
situationsplanen.

Skyddas gående och cyklister från snabb och tung 
fordonstrafik genom en skyddszon?  
Bilar på området bedöms köra långsamt då det är ett 
område med mycket parkering. Tyngre fordonstrafik 
planeras att komma till områdets baksida varför den 
troligtvis inte kommer att beblandas med oskyddade 

trafikanter inne på området.  Gång- och cykelvägar 
som finns på området har dragits så att de i de flesta 
fall skyddas av parkerade bilar eller vegetation. På 
områdets baksida går cykelvägen till tunneln under 
väg 23 och även denna gång- och cykelväg bör  
utformas så att gående och cyklister skyddas 
från tyngre och snabbare trafik som enligt plan-
beskrivningen kommer att ta denna väg till området.

Finns klimatskydd för oskyddade trafikanter i form 
av exempelvis väderskydd?  
Av situationsplanen framgår inte att det skulle finnas 
klimatskydd för oskyddade trafikanter. Det finns 
dock klimatskydd på illustrationsbilderna varför  
detta behov bedöms vara tillgodosett.

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga 
beteenden?  
Då det saknas cykelvägar inne på området är det 
rimligt att anta att cyklister kommer att cykla på 
områdets gångvägar, bilvägar eller parkeringsytor. 
Vidare är antalet cykelparkeringsplatser för få, vilket 
kan leda till felparkerade cyklar som hindrar andra 
trafikanter från att ta sig fram. Gångstråken bedöms 
vara sammanhängande men skulle på vissa ställen, 
exempelvis från busshållplatsen, kunna göras mer 
gena vilket skulle kunna uppmuntra till att gå på 
gångvägar istället för att gena över parkeringsplatser. 
Detaljutformningen kan inte bedömas då situations-
planen inte är rillräckligt detaljerad.

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående 
att ta sig till olika delar av området?  
Barriärer finns i form av stora parkeringsytor utan 
korsande gång- och cykelvägar. Exempel på detta 
finns i planområdets norra del. Vidare är  
huskropparna placerade så att de utgör barriärer för 
dem som vill ta den genaste vägen från kommunens 
planerade gång- och cykelvägar till gångtunnel under 
väg 23. Huskropparnas placering utgör även hinder 
för den som i framtiden befinner sig på området och 
vill ta den genaste vägen till det nya området, etapp 
2, som planeras norr om planområdet för Haganäs.

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre 
och funktionshindrade?  
Inga slutsatser angående detta kan dras utifrån  
situationsplan eller illustrationsbilder. I plan-
beskrivningen nämns inte heller om några hänsyn 
har tagits till barn, äldre eller funktionshindrade.  

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar 
som ligger nära målpunkten och är lättillgängliga? 

 
Klimatskyddad cykelparkering planeras inte 
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att döma av illustrationer eller situationsplan. 
Cykelparkeringen om 12 platser ligger nära en  
målpunkt men då cykelparkering endast finns på 
en plats på området, vilken inte är centralt beläget, 
bedöms cykelparkeringen inte ligga nära målpunkt 
eller vara lättillgänglig.

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis 
cykelkärra?  
Av illustrationer och situationsplan att döma finns 
ingen plats att parkera cykelkärra eller annat hjälp-
medel till cykeln.

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt? 
Om antalet parkeringsplatser är tillräckligt beror på 
antalet besökare som kommer till Haganäs på cykel. 
Vid beräkning av om antalet parkeringsplatser är  
tillräckligt har denna uppsats använt cykel- 
parkeringsnormer.  Exempelvis har Lunds kommun 
en cykelparkeringsnorm om 30 cykelparkerings- 
platser per 1000 kvm BTA (enligt parkeringsnorm 
för cykel och bil i lunds kommun) och Stockholms 
Stad har angett en norm om 20-30 p platser per 
1000 kvm BTA, ett tal som baseras på erfarenheter 
och andra Svenska städers cykelparkeringsnormer 
(Cykelparkering i staden, trafikkontoret sthlm stad). 
En liknande norm finns för Älmhult tätort om 7 
parkeringsplatser per 1000 BTA vid externt  
köpcentrum och om 10 parkeringsplatser vid  
livsmedelsbutik. Området på Haganäs är ett externt 
köpcentrum men kommer att inhysa bland annat 
livsmedelsbutik (WSP 2011). Ikano Retail Centres 
och IKEA kommer gemensamt att bebygga ett  
område om 30 000 BTA på Haganäs (Älmhult  
kommun 2011). Detta ger en cykelparkeringsnorm 
om 210 till 300 cykelparkeringsplatser varför 12  
anses vara för få. Om antal parkeringsplatser är för få 
kan följden bli felparkerade cyklar och/eller att folk 
väljer bort cykeln som transportmedel (Hydén 2008), 
vilket skulle kunna resultera i att Älmhult kommuns 
planerade cykelvägar till området inte utnyttjas.

Tar parkeringsplatserna hänsyn till andra trafikant-
grupper, så att de inte hindrar fotgängare och  
funktionshindrade från att komma fram?  
Cykelparkeringen på illustrationen anses inte hindra 
andra trafikanter att ta sig fram.

Är cykelparkeringen väl avgränsad? Finns fler och 
mindre cykelparkeringar?   
Cykelparkeringen bedöms vara avgränsad men inte 
väl avgränsad då det enligt situationsplanen att döma 
planeras för cykelställ om 12 stycken i följd. Cykel-
parkeringen skulle med fördel kunna avgränsas med 
färre antal cyklar per grupp. Vidare syns inga tecken 

på att parkeringen kommer att avgränsas på annat 
sätt, som exempelvis med staket, plattläggning eller 
tak. En större parkeringsplats finns om 12 platser och 
denna utformning anses inte stämma överens med 
”fler och mindre” cykelparkeringsplatser. 
 
Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och 
övervakning och är den belyst?  
Cykelparkeringen ger möjlighet till överblick och 
övervakning. Om den är belyst framgår inte av  
situationsplan eller illustrationsbilder.

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som 
möjligt?  
Hållplatsen är centralt placerad och anses ligga nära 
flertalet målpunkter. 

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och 
trygg med bra utblick och insyn?  
Gångvägen bedöms vara gen och ge bra utblick och 
insyn. Gångvägen från hållplasten till målpunkten 
skulle dock kunna göras tryggare för den gående om 
gång- och cykeltrafiken separera.

Är hållplatsen utformad på ett sätt som underlättar 
smidiga byten?  
Av illustrationsplanen går inte att bedöma om  
hållplatsen är utformad så att den underlättar  
smidiga byten.

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och 
vänteutrymmet tillräckligt?  
Om hållplatsen är klimatskyddad framgår inte av  
situationsplanen, inte heller om sitt- och  
vänteutrymmet är tillräkligt.

Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens 
centrala delar och det externa köpcentrumet 
acceptabel, det vill säga inte innebär en omväg på 
mer än 25 procent?  
Genhetskvoten för kommunens planerade cykel-
vägar, mellan Älmhults centrala delar och Haganäs, 
är acceptabla och är således inte en omväg på mer än 
25 procent i jämförelse med fågelvägen. Detta  
resultat beräknades genom en mätning av det 
verkliga avståndet mellan området Haganäs och 
de punkter där cykelvägarna slutar dividerat med 
fågelavståndet för samma sträcka. 

Främjar utformningen låga hastigheter för  
biltrafikanter, är sikten skymd eller har bilisten  
möjlighet att se de oskyddade trafikanterna?  
Utformningen främjar låga hastigheter på  
parkeringstorget men inte på baksidan av området. 
Sikten bedöms i allmänhet vara god och möjlighet 
finns att se oskyddade trafikanter.
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Bild 10 visar analysen som gjorts över Haganäs. Skala anges 
ej då underlagskartan saknar skalangivelse.

Illustration av analysen av Haganäs



Planeras gång- och cykelvägarna så att sammanhängande stråk skapas mellan de 
olika målpunkterna?

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående att ta sig till olika delar av 
området?

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar som ligger nära målpunkten och 
är lättillgängliga?

Tar parkeringsplatserna hänsyn till andra tra�kantgrupper, så att de inte hindrar 
fotgängare och funktionshindrade från att komma fram?

Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens centrala delar och det externa 
köpcentret acceptabel, det vill säga inte innebär en omväg på mer än 25 procent? 

Främjar utformningen låga hastigheter för biltra�kanter, är sikten skymd eller har 
bilisten möjlighet att se de oskyddade tra�kanterna?

Separeras gång-, cykel-, och biltra�ken från varandra i största möjliga mån?

Är övergångställena höjda och är korsningarna planskilda?

Finns klimatskydd för oskyddade tra�kanter i from av exempelvis väderskydd?

Är cykelparkeringen väl avgränsad? Finns �er och mindre cykelparkeringar?

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som möjligt?

Är hållplatsen utformad på ett sätt som underlättar smidiga byten?

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt?

Planeras gång- och cykelstråken så att genaste sträckning uppnås?

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv och belysning?

Skyddas cyklister från snabb och tung fordonstra�k genom en skyddszon?

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga beteenden?

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre och funktionshindrade?

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis cykelkärra?

Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och övervakning och är den belyst?

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och trygg med bra utblick och insyn?

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och vänteutrymmet tillräckligt? 

Östra Torp,
Uddevalla

Haganäs,
Älmhult

CHECKLISTA
-Resultat av analys

Bild 11 visar resultatet av den analys som gjorts av Östra Torp i Uddevalla och Haganäs i Älmhult.
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Syntes del 2
Denna del av uppsatsen har besvarat frågeställningen 
Vilka hänsyn tas till planering för gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik, i planeringen av de externa  
köpcentrumen Haganäs i Älmhult och Östra Torp i 
Uddevalla? samt den första delen av frågeställningen 
Kan dessa externa köpcentrum planeras på ett sätt 
som förbättrar de fysiska förutsättningarna för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik, vilket bidrar till trafiksys-
tem som förbättrar möjligheterna att uppnå miljök-
valitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, och i så fall 
hur?

Vilka hänsyn tas till planering för gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik, i planeringen av de externa  
köpcentrumen Haganäs i Älmhult och Östra Torp i 
Uddevalla?

I detta kapitel har graden av hänsyn som tagits till 
gång- cykel-, och kollektivtrafik, i planeringen av de 
externa köpcentrumen Haganäs i Älmhult och Östra 
Torp i Uddevalla har undersökts utifrån uppfyllelse- 
graden på checklistans olika punkter. Generellt kan 
sägas att gång och cykelstråk till och på områdena 
för de nya externa köpcentrumen finns eller planeras, 
även om det för många av checklistans punkter görs 
på ett otillfredsställande sätt. Kollektivtrafik i form av 
bussförbindelser till områdena finns eller  
planeras. Cykelparkering är inte tillfredställande  
utförd på något av områdena.

Kan dessa externa köpcentrum planeras på ett sätt 
som förbättrar de fysiska förutsättningarna för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik?

Angående frågan om de externa köpcentrumen 
Haganäs i Älmhult och Östra Torp i 
Uddevalla kan planeras på ett sätt som förbättrar 
de fysiska förutsättningarna för ett resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel är svaret ja.  
Detta då flera av checklistans punkter skulle kunna 
uppfyllas på ett sätt som enligt uppsatsens studerade 
planeringsteorier ger högre måluppfyllelsegrad. Om 
checklistans punkter uppfylls på ett sätt som ger 
högre grad av måluppfyllelse ger det, enligt  
uppsatsens studerade planeringsteorier, bättre fysiska 
förutsättningar för ett resande med dessa färdmedel. 
 



  DEL 3



Uppsatsens tredje del besvarar andra delen 
av frågeställningen Kan dessa externa  
köpcentrum planeras på ett sätt som  

förbättrar de fysiska förutsättningarna för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik, vilket bidrar till trafiksys-
tem som förbättrar möjligheterna att uppnå miljök-
valitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, och i så fall 
hur?, dvs. ”hur-frågan”.

Den stora utmaningen för planerare är att omsätta 
idéer och kunskap praktiska förslag. I denna del av 
uppsatsen ges ett förslag på en alternativ utformning 
av Haganäs och Östra Torp. Utformningen  
uppfyller fler punkter på checklistan och bedöms 
därför leda till en fysisk planering som tar större  
hänsyn till planering för gång- cykel och  
kollektivtrafik.

Gestaltningsförslagen som redovisas i denna del är 
endast schematiskt utformade. Syftet är att visa hur 
en alternativ utformning skulle kunna se ut, på en 
övergripande nivå. Således redovisas ingen exakt 
utformning av exempelvis vägbredd, korsningar eller 
annan mer exakt utformning av själva åtgärderna.  
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Gestaltningsförslag för Östra Torp
Planeras gång- och cykelstråken så att genaste 
sträckning uppnås? 
Gång- och cykelvägarna behåller sin sträckning  
mellan Uddevalla centrum men får en annorlunda 
dragning inne på planområdet. Detta för att möjlig-
göra för gång-, och cykeltrafikanter att kunna cykla 
eller gå ända fram till varje enskild byggnads entré 
utan att behöva ta några större omvägar. 

Planeras gång- och cykelvägarna så att  
sammanhängande stråk skapas mellan de olika 
målpunkterna? 
Eftersom cykelvägar mellan de olika målpunkterna 
inne på området saknas kommer detta att åtgärdas i 
förslaget.

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv 
och belysning? 
Den ovan nämnda gång- och cykelvägen mellan 
Hogtorpsvägen och E6 till områdets norra del och 
till gång- och cykeltunneln under E6 till Västra Torp 
förslås att få en kompletterande sträckning inne 
på planområdet, som är en del av det föreslagna 
gång- och cykelstråket genom området. Denna nya 
dragning föreslås dels för att öka trygghetskänslan 
för gång-, och cykeltrafikanter genom att ge dem 
möjlighet att röra sig på ett område där de finns fler 
människor, dels för att göra vägen till områdets norra 
del mer gen.

Trygghetskänslan på området, vad det gäller  
checklistans krav på folkliv och byggnader, har 
bedömts som hög, dock anses belysningen vara  
undermålig varför detta bör åtgärdas genom fler  
belysningsstolpar. Belysningsstolparnas förslag på 
placering illustreras dock inte.

Separeras gång-, cykel-, och biltrafiken från  
varandra i största möjliga mån? 
Gångtrafikanters möjlighet att röra sig på stråk  
separerade från biltrafik anses som god. Detta gäller 
dock inte cyklister vilka inte har möjlighet att röra 
sig på separerade cykelvägar. I förslaget separeras 
även gående från cyklister. Denna brist åtgärdas i 
förslaget i enlighet med illustrationen nedan.

Är övergångställena höjda och är korsningarna 
planskilda? 
Inte i behov av förändring. De nya korsningspunkter 
som uppstå i förslaget kommer, precis som tidigare, 
vara upphöjda.

Skyddas cyklister från snabb och tung fordonstrafik 
genom en skyddszon? 
Inte i behov av förändring.

Finns klimatskydd för oskyddade trafikanter i from 
av exempelvis väderskydd? 
Inte i behov av förändring.

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga 
beteenden? 
Frånvaron av cykelparkering åtgärdas i förslaget  
genom att cykelparkeringar anordnas på området, 
vilket förhindrar eventuell felparkering av cyklar. 
De ovan föreslagna gång-, och cykelstråket inne på 
området förväntas även förhindra att fotgängare och 
cyklister rör sig över parkeringsytorna.

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående 
att ta sig till olika delar av området? 
De ovan nämnda barriäreffekten på området, skapad 
av grönytor, bilvägar och parkeringsplatser, anses 
kunna mildras genom föreslagna gång-, och  
cykelvägar.

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre 
och funktionshindrade? - 
Då eventuell anpassning till besökare med funktions- 
hinder inte tydligt framgår av tillgängligt material 
och med hänsyn till denna förslagsdels  
detaljeringsgrad ges inga förslag på exempelvis låga 
trottoarkanter, taktila ytor osv. Tillgängligheten anses 
dock öka genom föreslagna gång-, och cykelstråk 
och deras separering från varandra. På gångstråken 
anordnas stråk med taktila ytor.

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar 
som ligger nära målpunkten och är lättillgängliga? 
Lokalisering av klimatskyddad cykelparkering med 
möjlighet att låsa fast cykelns ram föreslås nära  
samtliga byggnaders entréer för att öka  
tillgängligheten för cyklister.

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis 
cykelkärra? 
Större cykelparkeringsplatser avsedda för last- 
hjälpmedel till cyklar föreslås på området nära  
byggnadernas entréer.

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt? 
Enligt beräkningen ovan bör området innehålla cirka 
750 parkeringsplatser. På gestaltningsförslagets  
karta markeras cykelparkeringsplatsernas  
lokalisering ut, ingen beräkning har dock genomförts 
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om deras utbredning stämmer överens med antalet 
parkeringsplatser. Poängen med illustrationen är  
endast att visa var dessa lämpligen kan anläggas.

Tar parkeringsplatserna hänsyn till andra  
trafikantgrupper, så att de inte hindrar fotgängare 
och funktionshindrade från att komma fram? 
De föreslagna cykelparkeringsplatserna föreslås få 
en lokalisering som inte hindrar andra  
trafikantgrupper att komma fram.

Är cykelparkeringen väl avgränsad? 
Cykelparkeringen planeras väl avgränsad med tydlig 
början och slut.

Finns fler och mindre cykelparkeringar? 
Fler och mindre cykelparkeringar planeras vid flera 
av målpunkterna.

Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och 
övervakning och är den belyst? 
Cykelparkeringen ger möjlighet till överblickbarhet 
och övervakning genom att inte skymma sikten med 
exempelvis höga buskar.

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som 
möjligt? 
En ny busshållplats föreslås, centralt lokaliserad i 
området.

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och 
trygg med bra utblick och insyn? 
Den föreslagna hållplatsen anses med anledning av 
dess lokalisering nära byggnaderna, med möjlighet 
att röra sig på en separerad gångväg ge en gen och 
trygg väg till målpunkterna.

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och  
vänteutrymmet tillräckligt? 
Med anledning av gestaltningsförslagets skalnivå  
redovisas detta inte i förslaget. 
 
Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens 
centrala delar och det externa köpcentrumet 
acceptabel, det vill säga inte innebär en omväg på 
mer än 25 procent? 
Inte i behov av förändring.

Främjar utformningen låga hastigheter för  
biltrafikanter, är sikten skymd eller har bilisten  
möjlighet att se de oskyddade trafikanterna? 
Inte i behov av förändring.
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KÖPCENTRUM NORR

KÖPCENTRUM SÖDER

Västra Torp

Mot Göteborg

Mot Oslo

Europaväg 6 (E6)

Mot Uddevalla

Endast gång

Endast cykel

Upphöjd korsning

Busshållplats

Cykelparkering

Bussgata

TECKENFÖRKLARING

N

Planskiljd korsning

Bild 12 visar gestaltningsförslaget till Östra Torp i vilket fler av check-
listans punkter uppfyllts. Skala anges ej då underlagskartan saknar  
skalangivelse.

Gestaltningsförslag för Östra Torp
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Gestaltningsförslag för Haganäs
Planeras gång- och cykelstråken så att genaste 
sträckning uppnås? 
Gång- och cykelstråken illustreras i förslaget så att 
genaste sträckning uppnås på området. En gång och 
cykelväg planeras även till etapp 2 av området för 
en gen kommunikation områdena emellan. För att 
denna väg ska få en så gen sträckning som möjligt 
föreslås att de två byggnader som idag fungerar som 
en barriär, separeras från varandra för att ge plats 
åt en gångväg och en cykelväg till etapp två. Gång- 
och cykelstråken illustreras även så att de anknyter 
till kommunens planerade stråk ut till området. Till 
gångtunneln under väg 23 dras en genare väg genom 
IKEA området för att underlätta besök.

Planeras gång- och cykelvägarna så att  
sammanhängande stråk skapas mellan de olika 
målpunkterna? 
Cykelvägarna binds i förslaget ihop med  
målpunkterna. Av illustrationsplanen framgick inte 
om upphöjda övergångställen planerades, vilka i 
förslaget planeras upphöjda.

Förstärks trygghetskänslan av byggnader, folkliv 
och belysning? 
Cykelvägen till gångtunneln under väg 23 dras  
genom området för att få en mer gen dragning men 
även för att upplevas tryggare då den dras över  
parkeringstorget istället för på baksidan av  
byggnaderna. Även vägen till etapp två dras i  
förslaget genom området istället för runt vilket ger en 
genare väg inne på området med mer folkliv.

Separeras gång-, cykel-, och biltrafiken från  
varandra i största möjliga mån? 
I förslaget skapas tydliga cykelstråk och tydliga gång-
stråk vilka separerar de olika trafikantgrupperna från 
varandra.

Är övergångställena höjda och är korsningarna 
planskilda? 
Övergångsställen illustreras och planeras höjda.  

Skyddas cyklister från snabb och tung fordonstrafik 
genom en skyddszon? 
Inte i behov av förändring.

Finns klimatskydd för oskyddade trafikanter i from 
av exempelvis väderskydd? 
Inte i behov av förändring.

Hindrar stråken och detaljutformningen felaktiga 
beteenden? 
Cykelstråken illustreras tydliga och samman- 
hängande vilket bedöms kunna hindra felaktiga  
beteenden. Cykelvägar anläggs på området och gång-
stråken illustreras mer gena, vilket möjliggör rörelse 
på gångvägar istället för över parkeringsplatser.

Finns barriärer som hindrar cyklande eller gående 
att ta sig till olika delar av området? 
Barriäreffekter på området mildras genom nya gång- 
och cykelvägars gena sträckning.

Är miljön tillgänglig för alla, även för barn, äldre 
och funktionshindrade? 
Då eventuell anpassning till besökare med  
funktionshinder inte tydligt framgår av tillgängligt 
material och med hänsyn till denna förslagsdels  
detaljeringsgrad ges inga förslag på exempelvis låga 
trottoarkanter, taktila ytor osv. Tillgängligheten  
anses dock öka genom föreslagna gång-, och 
cykelstråk och deras separering från varandra. På 
gångstråken anordnas stråk med taktila ytor.

Planeras det för klimatskyddade cykelparkeringar 
som ligger nära målpunkten och är lättillgängliga? 
Klimatskyddad parkering anordnas där det går att 
låsa fast cykelns ram. Cykelparkeringar placeras  
lättillgängligt nära målpunkter.

Finns plats att parkera hjälpmedel, som exempelvis 
cykelkärra? 
Plats ges att parkera cykelkärra eller annat  
hjälpmedel till cykeln.

Är antalet cykelparkeringsplatser tillräckligt? 
Enligt beräkningen i analysen ovan anses 210 till 300 
cykelparkeringsplatser vara tillräckligt. På  
gestaltningsförslagets karta markeras cykel- 
parkeringsplatsernas lokalisering ut, ingen beräkning 
har dock genomförts om deras utbredning stämmer 
överens med antalet parkeringsplatser. Syftet med 
illustrationen är endast att visa var dessa lämpligen 
kan anläggas.

Tar parkeringsplatserna hänsyn till andra  
trafikantgrupper, så att de inte hindrar fotgängare 
och funktionshindrade från att komma fram? 
Cykelparkeringarna på illustrationen placeras med 
hänsyn till andra trafikantgruppers behov.

Är cykelparkeringen väl avgränsad? 
Cykelparkeringen planeras väl avgränsad med tydlig 
början och slut.
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Finns fler och mindre cykelparkeringar?  
Fler och mindre cykelparkeringar planeras vid flera 
av målpunkterna.

Ger cykelparkeringen möjlighet till överblick och 
övervakning och är den belyst? 
Cykelparkeringen ger möjlighet till överblickbarhet 
och övervakning.

Är hållplatsen placerad så nära målpunkten som 
möjligt? 
Inte i behov av förändring.

Är vägen från hållplatsen till målpunkten gen och 
trygg med bra utblick och insyn? 
Vägen från hållplatsen till målpunkt ger bra utblick 
och inblick. Vägen från hållplatsen till målpunkten 
illustreras så att genaste sträckning i möjligaste mån 
uppnås. 

Är hållplatsen klimatskyddad och är sitt- och  
vänteutrymmet tillräckligt?  
Med anledning av gestaltningsförslagets skalnivå  
redovisas detta inte i förslaget.

Är genhetskvoten för cykelvägen mellan stadens 
centrala delar och det externa köpcentret 
acceptabel, det vill säga är det verkliga avståndet 
mellan två punkter i gång- eller cykelnätet 
dividerat med fågelavståndet, inte över 25 
procent? 
Inte i behov av förändring.

Främjar utformningen låga hastigheter för  
biltrafikanter, är sikten skymd eller har bilisten  
möjlighet att se de oskyddade trafikanterna? 
Inte i behov av förändring.
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N

Endast gång

Endast cykel

Upphöjd korsning

Busshållplats

Cykelparkering

Separering av hus

TECKENFÖRKLARING

Planskiljd korsning

ETAPP 2

KÖPC.

KÖ
PC

.

KÖPC.

KÖPC.

KÖPC.

Riksv
äg 23

Mot Malmö

Mot Linköping

Östra Esplanden

Mot Älmhult

Bild 13 visar gestaltningsförslaget till Haganäs i vilket fler av 
checklistans punkter uppfyllts. Skala anges ej då underlagskartan 
saknar skalangivelse.

Gestaltningsförslag för Haganäs
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Syntes del 3
Uppsatsens tredje del svarar på andra delen av 
frågeställningen  Kan de externa köpcentrumen  
Haganäs i Älmhult och Östra Torp i Uddevalla  
planeras på ett sätt som förbättrar de fysiska 
förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik, 
vilket bidrar till trafiksystem som förbättrar  
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet Begrän-
sad klimatpåverkan, och i så fall hur?

Resultatet av ovanstående del visar på att Haganäs 
och Östra Torp kan planeras på ett alternativt sätt, 
som förbättrar förutsättningarna för resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel. Med hjälp av  
checklistan, vilken framställdes i del ett, har förslag 
på åtgärder givits för respektive ort som på grund av 
att detta uppfyller fler av checklistans punkter och 
ger bättre fysiska förutsättningar för gång-, cykel och 
kollektivtrafik. Detta anses besvara frågan om på 
vilket sätt detta skulle kunna ske. Det kan  
diskuterasom om denna utveckling anses  
förbättra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet  
Begränsad klimatpåverkan. Denna diskussion förs 
under avsnittet Avslutande diskussion.

 
 



  AVSLUTNING
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Avslutande diskussion och  
slutsatser

Denna uppsats har undersökt den  
konflikt som finns mellan miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan och hur externa 

köpcentrum utformas och lokaliseras. Vidare har  
uppsatsen undersökt vilken hänsyn som tas till 
gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer, vid 
planering av externa köpcentrum i Uddevalla samt 
Älmhult. I uppsatsen har en checklista tagits fram, 
vilken kan användas inom fysisk planering i  
syfte att på ett systematiskt sätt identifiera lösningar 
för trafikplanering av externa köpcentrum, med 
fokus på att främja gång- cykel- och kollektivtrafik. 
Målsättningen är att med fysisk planering skapa  
bättre möjligheter för resor med dessa transport- 
medel, vilket ger förutsättningar för färre resor med 
bil – ett skifte som i sin tur skulle bidra till högre  
måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Begränsad  
klimatpåverkan. Checklistan har använts vid analys 
av de två planerade externa köpcentrumen Östra 
Torp i Uddevalla samt Haganäs i Älmhult och 
resultaten har legat till grund för förslag till  
förbättrad planutformning för dessa köpcentrum. 

I undersökningen kan konstateras att det idag byggs 
externa köpcentrum runt om i Sverige, trots att 
de bidrar till bilberoende transportstrukturer och 
således indirekt en negativ klimatpåverkan. 

Vid analysen av illustrationer och planer för Haganäs 
och Östra Torp kan konstateras att hänsyn tagits till 
vissa punkter på checklistan. Trots detta har  
undersökningen, utifrån checklistans punkter,  
kunnat hitta områden där förbättring kan ske.  
Exempelvis kan konstateras att det i de undersökta 
fallen har funnits goda planer på cykelvägar ut till 
områdena men att det sedan på området saknas  
sammanhängande cykelstråk med parkering nära  
målpunkter. Detta är inte bra ur ett ”hela resan  
perspektiv”. Med checklistan som hjälpmedel skulle 
dessa misstag kunna avhjälpas i ett tidigt skede och 
nödlösande efterkonstruktioner kan därmed  
undvikas. Således dras slutsatsen att större hänsyn 
kan tas till gång-, cykel-, och kollektivtrafik i ett  
tidigt skede av planeringen av externa köpcentrum. 
Vidare kan konstateras att planeringen, på området 
för det externa köpcentret, främst utgått ifrån den 
bilburnes premisser, vilket också har resulterat i en, 
för externa köpcentrum karaktäristisk, bilorienterad 
utformning. 

En fråga som dock ständigt återkommit under  
arbetets gång är om det är berättigat eller ens 
önskvärt att försöka utforma externa köpcentrum på 
ett sätt som förbättrar möjligheterna för gång-, cykel 
och kollektivtrafik. Det naturliga svaret på frågan kan 
tyckas vara -ja, det är önskvärt att försöka planera 
externa köpcentrum annorlunda, för att på så sätt 
främja en mindre klimatpåverkande utveckling. Vid 
närmare eftertanke kan det dock finnas en risk för 
att en sådan planering skulle kunna leda till en icke 
önskvärd utveckling - att utformningen skulle  
användas som ett argument för att kunna bygga och 
planera fler externa köpcentrum. En annan rimlig 
invändning mot uppsatsens föreslagna åtgärder är 
att även om utformningen av externa köpcentrum 
är mer gång-, cykel och kollektivtrafikorienterade så 
kommer säkert många besöker fortfarande att välja 
bilen som transportmedel. Detta med anledning av 
den grundläggande affärsidén med externa  
köpcentrum – att de är lokaliserade i biltrafikori-
enterade lägen och således lätta att nå med bil. Mot 
detta kan dock invändas att alla resor som sker till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik istället för med bil 
är av godo och således värda att främja. Om externa 
köpcentrum ska fortsätta att byggas är det, trots den 
grundläggande affärsidén, således eftersträvansvärt 
att göra detta på ett sätt som främjar och skapar goda 
förutsättningar för mindre klimatpåverkande resor. 

Vidare har vi frågat oss hur stor inverkan den fysiska 
utformningen verkligen har på val av transport- 
medel. Kommer människor att välja gång-, cykel eller 
kollektivtrafik med anledning av att goda  
fysiska förutsättningar finns att ta sig till en plats med 
dessa transportmedel, eller är det mer värt att satsa 
resurser på andra åtgärder? Det faktum att externa  
köpcentrum har en bilorienterad lokalisering samt 
konsumenters eventuella övertygelse om att varorna 
måste transporteras med bil kanske väger tyngre. 
Kanske vore det mer effektivt att satsa på  
informationskampanjer till förmån för cykel, gång 
och kollektivtrafik? Frågan är svår att svara på. Vad 
som påverkar en individs val av färdmedel, och 
således vilken åtgärd som vore mest effektiv,  
varierar från person till person. En åtgärd som får 
den ena personen att cykla mer kanske inte har 
någon betydelse för en annan. Graden av inverkan är 
en glidande skala. Därför kan inte verkningsgraden 
av uppsatsens förslag på åtgärder bedömas.   
Författarna vill dock hävda att det finns en poäng 
med att planera externhandeln så att konsumenter 
har möjlighet ta cykel, åka kollektivt, eller gå till 
dessa etableringar. För även om denna åtgärd i sig 
inte leder till fler resor med dessa transportmedel så 
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är de en ofrånkomlig förutsättning för att ett sådant 
skifte ska vara möjligt. Det är rimligt att tro att andra 
åtgärder, i kombination med dem som föreslås i 
denna uppsats, skulle leda till fler resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik. En annan tanke är att en 
planering som gynnar gång-, cykel- och kollektiv- 
trafik även sänder signaler om vilka transportslag 
som samhället prioriterar – att samhället tycker det 
är viktigt att planera för mindre klimatpåverkande 
transportsystem samt att alla de som inte har tillgång 
till bil ska ha tillgång till handel även efter det att ett 
externt köpcentrum etablerats. Genom detta får  
omprioriteringen även ett symboliskt värde.

Ovanstående bryderier har följt oss under arbetets 
gång och lett oss in på diskussionen om externa  
köpcentrums existensberättigande. Kanske vore det 
mer effektivt att lägga resurser på ett förbud mot 
externa köpcentrum? Hade en diskussion om extern-
handelns existensberättigande och eventuella förbud 
mot nya etableringar varit mer berättigad än  
uppsatsens utformningsförslag? Ett förbud vore  
troligtvis det mest effektiva sättet att förhindra de 
negativa konsekvenser externa köpcentrum för med 
sig – då skulle deras påverkan på klimatet bli en icke-
fråga (och denna uppsats omotiverad). I teorin låter 
införandet av ett sådant förbud kanske enklare än 
vad det är att genomföra i praktiken - även  
denna fråga är komplex och ger upphov till en rad 
nya frågeställningar. Vad skulle ett sådant förbud få 
för konsekvenser för mindre orter? Finns det orter 
vars överlevnad är beroende av att ett extern  
köpcentrum etablerar i dess närhet? Vidare reser  
detta i sin tur frågor om vad som faktiskt är ett  
externt köpcentrum. Eftersom det inte finns någon 
vedertagen definition är det svårt att avgöra vad som 
får, respektive inte får, byggas. Till uppsatsens försvar 
kan i sammanhanget även sägas att syftet inte varit 
att undersöka vilken åtgärd som ensam skulle ge bäst 
förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsmålet Be-
gränsad klimatpåverkan. Vidare kan här tilläggas att i 
det samhälle vi idag lever i, ett samhälle i vilket det  
fortfarande byggs och planeras externa köpcentrum, 
är uppsatsens undersökningsområde motiverat.

Målet med uppsatsen var att undersöka om, och i så 
fall hur, motsättningen mellan miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan och externa köpcentrum 
kan motarbetas genom att planera externa  
köpcentrum enligt studerade planeringsprinciper för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta mål anses ha 
uppnåtts då uppsatsen fastslagit att det går att  
planera externa köpcentrum på ett sätt som  
förbättrar förutsättningarna för gång-, cykel och 

kollektivtrafik, samt visat på en metod för hur detta 
kan göras.

Avslutande kritik och kommentarer 

I uppsatsen har ett försök gjorts att ta fram en metod 
för att, i ett tidigt skede av planeringen, ta hänsyn till 
resande med kollektivtrafik, med cykel eller till fots. 
Fördelarna med metoden är ett den kan användas 
som ett enkelt verktyg för att redan i ett tidigt skede 
av planeringen ta hänsyn till dessa trafikanter, se 
deras behov, och således se till att dessa trafikanter 
får tillräkligt utrymme i planeringen och den fysiska 
miljön.  Nackdelar med checklistan som metod har i 
denna uppsats varit att detaljeringsgraden på check-
listans olika punkter är varierande, varför det är svårt 
att i studerat skede av planeringen undersöka och 
uppfylla alla punkter. Exempel på sådana punkter är 
de som behandlar om hållplatserna är utformade på 
ett sätt som underlättar smidiga byten och om om-
rådena är tillgängliga för funktionshindrade, äldre 
och barn. Dessa punkter har inte kunnat bedömas 
eller tillgodoses i det planeringsskede som studerade 
etableringar befunnit sig i. Trots detta anses  
punkterna ändå vara viktiga att ha med i check-
listan, då de kanske kan tillgodoses i ett sena-
re skede av planeringen. För att kunna uppfylla 
så många punkter på checklistan som möjligt 
är det alltså viktigt att fråga sig i vilket skede av 
planeringen punkten är mest lämplig att behandla. 
Detta är inte helt lätt att svara på. Det mest 
optimala vore därför om checklistan fick följa 
med under planeringsprocessen och användas 
av olika inblandade parter. Vidare kan vissa av 
checklistans punkter vara svåra att bedöma och 
uppfylla då dessa punkter är av godtycklig karaktär 
varför bedömningen blir avhängig av personliga 
preferenser. Denna kritik gäller även oss som 
författare då vår bedömning av uppfyllelsegrad på 
vissa punkter varit godtycklig. 

Vidare kan konstateras att checklistan som metod går 
att använda vid planering av andra områden då den 
utgår ifrån generella normer och riktlinjer. Dock kan 
inte resultaten av analyserna från respektive  
studerat område sägas gälla andra externa  
köpcentrum då resultaten är platsberoende, dvs. ett 
resultat av de förutsättningar som fanns på respektive 
område. 
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Således kan inga generella slutsatser dras, om alla 
externa köpcentrum, med analysens resultat som 
grund.

Checklistans legitimitet som metod kan vidare  
kritiseras då den inte går in på djupet i någon av 
punkterna utan behandlar punkterna på ett över- 
gripande plan. Vissa av punkterna på checklistan är 
av en så pass komplex karaktär att de skulle kunna 
utgöra stoff till en helt egen kandidatuppsats.  
Exempel på detta är punkten angående trygghet - ett 
fenomen som kan diskuteras på många olika plan 
och ur olika synvinklar. Planering innefattar många 
olika parametrar vilka planeraren behöver förhålla 
sig till och om en punkt ges alltför stort utrymme 
eller om någon punkt utesluts kan helhetsbilden 
förvrängas. Det är således viktigt att försöka ta  
hänsyn till samtliga frågor trots deras varierande 
grad av komplexitet. För att komma till rätta med 
denna problematik har vi i uppsatsen, i största  
möjliga mån, försökt att genomgående hålla check-
listans punkter på en viss detaljeringsgrad samt  
undersöka de olika punkterna på ett likartat sätt. 

Planering bör kunna studeras på en mer över- 
gripande nivå varför checklistan i denna uppsats, 
trots kritiken och vissa bekymmer med detaljerings-
grad, ansetts som en godtagbar metod. Det är även 
viktigt att påpeka att checklistan ensam inte kan 
säkerställa att en fullt tillfredsställande planering för 
gång-, cykel och kollektivtrafik uppnås. Metoden 
behöver mer sannolikt kombineras med andra  
utredningar och planeringsverktyg.

Förslag på vidare forskning

En intressantfråga som kan vara stoff till vidare 
forskning är den om varför nya externa köpcentrum 
byggs. Beviljandet och uppförandet av externa  
köpcentrum går emot såväl nationella som  
kommunala mål om hållbar utveckling. Hur kan det 
då komma sig att uppförandet av externa  
köpcentrum beviljas av kommunerna trots att det går 
emot uppsatta mål? Hur kan externa köpcentrum ens 
vara lagliga att uppföra med tanke på de  
konsekvenser de får för miljön?

I de båda fallstudierna har kommunen på ett till-
fredsställande sätt planerat för kollektivtrafik, 
gångvägar och cykelvägar till området för den  
externa etableringen. Trots detta har planeringen för 
dessa färdmedel på området för externetableringen 
på vissa punkter brustit. Detta föranleder ett tänkvärt 
dilemma då det är viktigt med ett ”hela resan  
perspektiv” vid trafikplanering. 

En annan intressant fråga är hur lagstiftningen kring 
externa köpcentrum ser ut. Vilka motkrafter finns i 
dagens planlagstiftning då en kommun vill planlägga 
för ett köpcentrum?

Skulle externa köpcentrum kunna betraktas som en 
regional angelägenhet som ska miljöprövas och få 
tillstånd av länsstyrelsen? 

Ytterligare en intressant upptäckt som framkommit 
under arbetet med uppsatsen är hur kommunerna 
väljer att tolka respektive översiktsplan. Enligt Plan 
och bygglagens 4 kap 33§ ska planbeskrivningen 
innehålla en redovisning av om planen avviker från 
översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och 
skälen för avvikelsen. Båda kommunerna, Älmhult 
och Uddevalla, väljer att tolka översiktsplanen på 
ett sätt som innebär att de nya exploateringarna är i 
linje med översiktsplanens rekommendationer. Detta 
trots att område för handel inte funnits utsatt på det 
områden där de nya externa köpcentrumen planeras. 
I Älmhult fanns områden för handel utsatta till andra 
geografiska lokaliseringar inne i staden och på ett 
annat område utanför staden, dock inte där det nya 
handelsområdet planeras – det var i översiktsplanen 
tänkt som ett område med kommunal service. I  
Uddevallas översiktsplan finns ingen användning  
utsatt på detta område för det externa köpcentret 
Östra Torp men översiktsplanen rekommenderar att 
staden i första hand förtätas och i andra hand växer 
åt väst med funktionsblandad bebyggelse. Att  
kommunen i planhandlingen anger att  
bebyggelsen stämmer överens med översiktsplanen 
trots att detta vid en granskning eventuellt inte  
stämmer skulle kunna utgöra stoff ill vidare  
forskning. Hur tolkar kommunen sin egen 
översiktsplan och vad innebär det egentligen att en 
detaljplan ”avviker” från översiktsplanen? Vad är en 
godtagbar avvikelse?
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Bilder

Bild 1 är framställd av uppsatsens författare.

Bild 2 är framställd av uppsatsens författare . Under-
lagsmaterialet är hämtat från Google maps. 

Bild 3 är framställd av uppsatsens författare . Under-
lagsmaterialet är hämtat från Google maps. 

Bild 4 är framställd av uppsatsens författare. Under-
lagsmaterialet är en situationsplan vilken tillhan-
dahållits av Ikano Retail Centers via mailkontakt (se 
bilaga 1). Tillstånd har tillhandahållits för att använda 
materialet i uppsatsen. 

Bild 5 är framställd av uppsatsens författare . Under-
lagsmaterialet är hämtat från Google maps

Bild 6 är framställd av uppsatsens författare. Under-
lagsmaterialet till kartan kommer ifrån Google maps 
och en illustration över de nya gång- och cykelvägar 
samt bilvägarna (sid 10) i Planbeskrivning Handel-
sområde Haganäs (2011).

Bild 7. IKEA-varuhus/handelsområde. http://
www.almhult.se/toppmeny/byggabomiljo/byggp-
lanochkart/detaljplanering/antagnadetaljplaner/
handelsomradehaganas/avtalsskrivning.4.e4ee-
33013194b82ac480007365.html [2013-05-05]

Bild 8. IKEA-varuhus/handelsområde. http://
www.almhult.se/toppmeny/byggabomiljo/byggp-
lanochkart/detaljplanering/antagnadetaljplaner/
handelsomradehaganas/avtalsskrivning.4.e4ee-
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Bild 9. Älmhult. http://www.ikanofastigheter.se/Retail-
centres/nya-handelsplatser/sverige/almhult/ [2013-05-
05]

Bild 10 är framställd av uppsatsens författare.  
Underlagsmaterialet är en situationsplan vilken till-
handahållits av Ikano Retail Centers via mailkontakt 
(se bilaga 2). Tillstånd har tillhandahållits för att  
använda materialet i uppsatsen.

Bild 11 är framställd av uppsatsens författare.

Bild 12 är framställd av uppsatsens författare.  
Underlagsmaterialet är en situationsplan vilken till-
handahållits av Ikano Retail Centers via mailkontakt 
(se bilaga 1). Tillstånd har tillhandahållits för att  
använda materialet i uppsatsen. 
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Bild 13 är framställd av uppsatsens författare.  
Underlagsmaterialet är en situationsplan vilken till-
handahållits av Ikano Retail Centers via mailkontakt 
(se bilaga 2). Tillstånd har tillhandahållits för att  
använda materialet i uppsatsen.



Bilaga 1 
 
Bilaga 1. Situationsplan över det nya externa köpcentret  
Östra Torp i Uddevalla. Materialet har tillhandahållits av 
Iknao Retail Center. Tillstånd har givits för att använda  
materialet i uppsatsen.

Bilagor



anders åström, linn grönlund
kandidatarbete

ETAPP 2

FUTURE EXPANSIO
N 

POSSIBILITY

Bilaga 2

Bilaga 2. Situationsplan över det nya externa köpcentret 
Haganäs i Älmhult. Materialet har tillhandahållits av Iknao 
Retail Center. Tillstånd har givits  
för att använda materialet  
i uppsatsen.



anders åström, linn grönlund
kandidatarbete


