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Kan vi välia cityiramtid

Vilken betydelse har strukturella prccesser och restrik-
tiva planeringsâtgärder för Citys framtida funktionella
utveckling.

av Kent Persson
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REFERAT

Syftet med föreliggande studie är dels att studera citys

funktion ur olika aspekter, dels vilka åtgärder man Vid-

tagit i olika städer för att stärka Citys ställning.

Detaljhandeln är tillsammans med nöjesindustrin själva

livsnerven i city. Om detaljhandelns nedgång i city får

ett accelererande tempo p g a nya förortscentra, externt

belägna stormarknader, folkminskning i centrum, kedje-

bildningar m m, hotas en av Citys hörnpelare.

I de städer som trots allt har klarat sin cityhandel rela-

tivt bra synes det växa fram ett nytt detaljhandelsmönster

med koncentrerade inköpsområden i kombination med en gå-

gata.

Kontorsarbetsplatserna dominerar antalsmässigt i centrum.

Det är emellertid svårt att dra slutsatser angående kon-

torsarbetsplatsernas framtida omfattning. En ganska infor-

merad gissning torde emellertid vara att kontorsarbetsplat-

serna ur produktionssynpunkt blir alltmer oberoende av city

medan de kontorsanställda blir alltmer bundna till en city-

lokalisering. Det rör sig här om tröga processer och vilken

riktning dessa kommer att ta i framtiden är omöjligt att

yttra sig om.

De målsättningar som gäller och de åtgärder som vidtagits

avseende city prioriterar miljöproblemens lösande.

Miljöproblemen löstes på ett genialt sätt i Bremen. City

delades in i olika trafiksektorer som omgavs av kapacitete-

starka trafikleder. Det var omöjligt att köra mellan trafik-

sektorerna i city utan att först ha uppsökt trafiklederna

runt city. Genomfartstrafiken genom city eliminerades ele-

gant.
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II

Kombinerat med trafiksektorsystemets införande synes

en utvidgning eller etablerande av gågator äga rum.

Planering och åtgärdsprogram har emellertid tagit olika

riktningar i de olika städerna. En del städer har stan-

nat vid sin ursprungliga målsättning att eliminera ge-

nomfartstrafiken medan andra åter försökt ta bort en

del av den individuella trafiken med målpunkt i city

och ersätta den med kollektivtrafik.

Det är inte möjligt med det begränsade material som

står till förfogande att bedöma vad dessa båda ut-

vecklingslinjer betyder för stadscentrums sätt att

fungera. Samtidigt känns det frestande att påstå att

de städer, som har milda restriktioner eller till och

med en positiv inställning till personbilar med mål-

punkt i city har lyckats relativt väl med att hävda

Citys status. De med relativt hårda begränsningar mot

citybilismen har däremot haft tveksam framgång.

VTI MEDDELANDE 379



III

SUMMARY

The aims of this investigation were to study the func-

tions of a city centre from various points of view

and to study the measurements which have been taken

in various cities to strengthen the position of the

city centre.

The essential core of a city centre is its retail

business and its entertainment industries. If the

decrease of retail business in a city centre accele-

rates because of the construction of new suburban

shopping centres, discount houses on the outskirts

of the city, a pOpulation decrease in the city centre,

franchises, etc., one of the cornerstones of the city

centre is then threatened.

In the cities in which the retail trade has managed

to survive, a new retail shopping pattern seems to

be develOping, where shOpping areas are concentrated

around streets on which no cars are allowed.

The places of work which dominate the city centres in

number today are offices. But it is difficult to draw

conclusions regarding the future sc0pe of offices as

places of work. By way of an educated guess, onemight

hypothesize that from a production point of view

offices as places of work will become increasingly

independent of the city centre, while office employees

. will grow increasingly dependent on having their places

of work centrally located. These are very slow-moving

processes and their future development is impossible

to predict today.

Both current goals and measures already taken give

priority to the solution of environmental problems.
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IV

The environmental problems of the city of Bremen were

solved in a remarkably clever way. The city centre

was divided into various traffic sectors, surrounded

by high-capacity highways. It was impossible to get

from one traffic sector to another without using the

surrounding highways. This provided an elegant solution

to the elimination to through traffic in the city

centre.

Im combination with the establishment of this type of

traffic sector system, shOpping streets which are closed

off to traffic appear to grow up or be extended.

However, planning and practical programmes have develOped

in different ways in different cities. Some have satis-

fied themselves with the fulfullment of their original

aim of eliminating through traffic, while others have

gone on to try to replace some of the passenger car

traffic entering the city centre with mass urban trans-

portation.

With the limited amount of material available it is not

possible to judge the significance of these two types

of development for the functioning of a city centre.

And yet it is tempting to assert that the cities which

have fewer restrictions on passenger cars entering the

city, or which even have a positive attitude toward

them, have been relatively successful in retaining the

status of their city centres. On the other hand, re-

latively strict limitation of passenger car traffic in

city centres has had dubious success.
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0 SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH UTBLICKAR

0. l gapportens bakgrund_ogh_syfte

Föreliggande rapport är resultatet av studieresor till

Bremen, Groningen, Ålborg, Oslo och Malmö. Som komple-

ment till resultaten från dessa resor redovisas även

en del material från Göteborg.

Rapporten baseras huvudsakligen på samtal med i de ol-'

ika städernas planeringsproblem väl insatta personer.

Dessa samtal tillsammans med fältstudier, utredningar,

'debatt- och tidningsartiklar utgör grunden för de be-

skrivningar som görs och de slutsatser som dras. Det bör

betonas att författaren ensam står för slutsatserna och

att samtalen med de olika städernas planerare var mycket

objektiva och korrekta.

Resorna hade inte kunnat genomföras utan ekonomiskt bi-

stånd från Statens Väg- och Trafikinstitut.

Bakgrunden till studieresor och intervjuer är enkel:

city håller på att mista sin ställning som huvudsäte

för detaljhandel och sysselsättning. Huruvida detta

är en olycklig, lycklig eller likgiltig utveckling

beror naturligtvis utifrån Vilket perspektiv utveck-

lingen betraktas. Flertalet planerare, politiker och

forskare synes dock eniga om att ett livskraftigt city

är en stor tillgång både för näringslivet och befolk-

ningen i en stad.

Syftet med föreliggande projekt är därför dels att

studera citys funktion ur olika aspekter, dels vilka

åtgärder man vidtagit i olika städer för att stärka

citys ställning. Med tanke på den vitala roll som

trafiken spelar i cityproblematiken är det naturligt

att en stor del av framställningen anknyter till detta

problemområde.
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0 - 2 Qiifzsvsrênaninsea speglas. Brebleaeas_

:yagépänlit

En stads city kan avgränsas utifrån flera olika aspek-

ter. Stadens myndigheter kanske t ex önskar få ett

samlat grepp om planeringen inom stadens ekonomiskt

viktigaste område. En annan anledning kan vara att

myndigheterna önskar följa t ex detaljhandelns ut-

veckling och förändringar. En tredje anledning kan

vara att myndigheterna önskar lösa ett specifikt

problem, t ex i samband med trafiken och för detta

gör en avgränsning. Motiven för att göra en cityav-

gränsning innefattar naturligtvis normalt samtliga

ovanstående motiv.

I den teoretiska litteraturen diskuteras olika sofis-

tikerade metoder att avgränsa en stads city. Dessa

synes inte ha använts i någon större utsträckning med

undantag av Malmö som lagt ned ett ambitiöst arbete.

I stället går man normalt på lokalkunskap, intuition

och framför allt fysiska barriärer. De överväganden

som har störst tyngd när det gäller avgränsningen av

city är normalt inte av funktionell karaktär utan

främst av trafikal natur.

Detta innebär att funktionella aspekter på Citys av-

gränsning underordnas trafikplaneringens önskemål om

att avgränsa city i främst kapacitetsstarka trafik-

leder. Detta får normalt den konsekvensen att det

inom city ryms en mångfald funktioner, främst bostads-

och vissa äldre industriområden som normalt inte kan

räknas till cityfunktioner. Under 1960-talets och

det tidiga 1970-talets trafikkaotiska och expansiva

år var det troligen både angeläget och riktigt att

göra avgränsningarna utifrån trafikförhållandena.
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l980-talet med sin stagnerande ekonomi gör att större

uppmärksamhet borde riktas åt att komplettera avgräns-

ningen ur trafikal aspekt med en avgränsning ur funk-

tionell aspekt. Att följa utvecklingen inom ett funk-

tionellt avgränsat city avseende omsättning, rörlighet,

sammansättning, besöksfrekvenser, antal sysselsatta,

areor m m är troligen lika väsentligt inför l980-talet

som det var att inför 1970-talet avgränsa city utifrån

trafikaspekter.

Anledningen till en sådan föreslagen kompletterande

cityavgränsning är att problemen förändrats. De flesta

städerna börjar mer och mer behärska sina trafikprob-

lem. Samtidigt dyker andra problem upp. Det problem

som för närvarande synes ha störst aktualitet är Citys

avtagande attraktivitet. För att följa hur city ut-

vecklats i relation till andra områden är det av vitalt

intresse att man dels har en lämplig avgränsning, dels

är på det klara med vilka variabler man skall studera.

Dessa förhållanden föreligger knappast idag, kanske

med undantag av Malmö och eventuellt Groningen.

0.3 gegaljgandelns_aytagande_attraktivitet

Det är ganska naturligt att Citys andel av den totala

detaljhandeln avtager. Nya förortscentra, externt be-

lägna stormarknader, folkminskning i centrum m m gör

att förutsättningarna för detaljhandel med t ex livs-

medel inte är de allra bästa. Kedjebildningarna och

filialbutikerna gör också att butikerna i city konkur-

rerar med sig själva i förorterna. Detta är väl känt.
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Samtidigt är detaljhandeln tillsammans med nöjesindustrin

själva livsnerven i city. Om detaljhandelns nedgång i

city får ett accelererande tempo hotas en av Citys hörn-

pelare. City kan komma i gungning och eventuellt gå

över styr. Detta vill ingen. Problembilden är emeller-

tid inte så helt enkel. Det finns områden och branscher

som klarar sig utmärkt i city medan andra åter har svå-

righeter. Som vanligt är bilden splittrad.

I Bremens city upplever man stark konkurrens från närbe-

lägna kommuners detaljhandelsetableringar. Detaljhandeln

har minskat med 14 procent under de senaste tre åren och

varuhusen har avskedat personal. I Göteborg har city dels

konkurrens av stadens egna planerade och oplanerade stor-

marknader och förortscentra, dels av grannkommunernas

centrumbildningar. Liknande förhållanden gäller i Oslo.

Ålborgs city har, trots två stormarknadsetableringar,

under de senaste två åren ökat sin detaljhandelsomsätt-

ning medan detaljhandelsomsättningen i riket som helhet

gått tillbaka. I Groningen har antalet besökande till

city ökat efter trafiksektorsystemets införande och i

Malmö har gågatornas införande inneburit att butikerna

vid gånggatorna ökat sin omsättning med undantag av de

butiker som handlar med skrymmande varor.

Det finns stark anledning att anta att framgångarna för

de tre sistnämnda städerna inte gäller hela city. För

Malmös del är det definitivt så och troligen även när det

gäller Groningen och Ålborg. I de framgångsrika städerna

ser det ut att växa fram ett nytt detaljhandelsmönster

med koncentrerade inköpsområden i kombination med en gå-

gata. Köpunderlaget kan inte bära upp ett livskraftigt

helt city utan i stället koncentreras handeln till ett

mindre område. Den rumsliga specialiseringen blir allt

mera uttalad.
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0 -4 äoaterens minskande siiyiniresae

Att tillverkningsindustrin övergav centrumunder

1950- och 1960-talen är väl känt. Att lager och

partihandel nu genomgår samma process är inte heller

okänt. Däremot är osäkerheten påfallande om vad som

sker på kontorssidan. Sysselsättningens utveckling

bl a tyder på att city som säte för produktion av

tjänster inte längre har samma fördelar som tidigare.

Detta verifieras t ex av utvecklingen i Oslo med

deras västliga konsulentbälte som består av huvudkon-

tor som flyttat ut från Oslo centrum. Liknande ut-

veckling återfinns även i Malmö och Göteborg. Å andra

sidan är intresset för etableringar i Bremens city

stort. Intressenternas önskemål om stora byggnader

med positivt reklamvärde står emellertid i kontrast

till myndigheternas bevarandeaspekter varför kontors-

etableringarna skett utanför city. I Ålborg kommer

ett väsentligt tillskott av kontorssysselsatta att ske

under de närmaste åren då en ny stor centralt belägen

kommunal administrationsbyggnad kommer att tas i bruk.

Det är svårt att dra slutsatser angående kontorsarbets-

platsernas lokalisering med utgångspunkt från ovan-

stående material. En ganska informerad gissning torde

emellertid vara att kontorsarbetsplatserna ur produk-

tionssynpunkt blir alltmer oberoende av city medan de

kontorsanställda blir alltmer bundna till en cityloka-

lisering. Det rör sig här om tröga processer och vil-

ken riktning dessa kommer-att ta i framtiden är omöj-

ligt att yttra sig om.
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0 -5 Eosbinsrsds iörsäk_ast_siärks sis/s

attraktivitet

City är en tummelplats, och skall så vara, för olika

intressen. Detaljhandel, nöjen, kultur, boende, arbe-

te, nattliv, kyrkor m m trängs här sida vid sida och

när den ena aktivitetens dygnskurva börjar plana ut

ökar den andras puls. Försöken att öka attraktivite-

ten bör därför med tanke på cityinnehållets bredd

vara av generell natur.

De målsättningar som idag gäller och de åtgärder som

vidtagits avseende city har som regel beslutats och

planerats under den första delen av 1970-talet. Det

gällde då att administrera och planera ett expanderande

överflödssamhälle. Miljöproblemen stod i fokus och

resurserna var stora, Det är därför naturligt att

miljöproblemens lösande fick särskild prioritet.

Miljöproblemen skapades av att en trång stadskärna

konfronterades med en ökande biltrafik och de krav

denna förde med sig på trafikleder och parkeringsplat-

ser. Situationen bedömdes som ohållbar i många städer

och man önskade få bort genomfartstrafiken ur city.

Detta löstes på ett genialt sätt i Bremen. City dela-

des in i olika trafiksektorer som omgavs av kapacitete-

starka trafikleder. Det var omöjligt att köra mellan

trafiksektorerna i city utan att först ha uppsökt

trafiklederna runt city. Genomfartstrafiken genom

city eliminerades elegant.
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Införandet av ett trafiksektorsystem löser miljöproble-

men ganska tillfredsställande. Bullernivân sänks, avgas-

situationen förbättras på flertalet gator och trafik-

olyckorna minskar.

Det gäller emellertid också att se till att folk kommer

till city efter trafiksektorsystemets införande. I Ålborg

hade man t ex inte på ett så ingående sätt som var önsk-

värt informerat invånarna om hur de skulle kunna köra

efter trafikomläggningen. Resultatet blev också en om-

fattande kritik mot trafiksektorsystemet och även tidigare

positiva grupper stämde in i klagokören. Erfarenheter

från andra städer pekar också på att marknadsföringen

av trafiksektorsystemet är mycket väsentlig eftersom det

är svårt att ändra folks vanor.

Kombinerat med trafiksektorsystemets införande synes en

utvidgning eller etablerande av gågator äga rum. Genom

att skapa sammanhängande system av gågator längs de liv-

ligast frekventerade stråken hOppas man skapa en angenäm

inköpsmiljö. Möbleringen av gaturummet med bänkar, blom-

mor, planteringar etc förstärker trivsel, atmosfär och

intimitet. I Bremen är man mycket nöjd med den inköps-

miljö som gågatorna skapar och är även angelägen om att

utvidga systemet. Anledningen till detta är att det gjorts

studier över relationerna mellan antalet m2 gågata och

antal invånare i en kommun. Ju högre andel gågata en kom-

mun har desto framgångsrikare är dess cityhandel enligt

denna undersökning. Den positiva attityd man har mot gå-

gatorna i Bremen delas av de andra städerna.

I skuggan av gågatornas framgång finns emellertid även

negativa utvecklingsdrag. Det gäller då främst de bu-

tikslägen som hamnat utanför gågatorna. Butikerna i

dessa lägen synes sakta tvina bort, sortimentet blir

mindre, omsättningshastigheten på butiksinnehavare

större etc. D V s alla tecken på ett område statt i för-
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ningen, men även Reberbensgade i Ålborg uppvisar dessa

tendenser. Den koncentration till vissa inköpslägen

som diskuterats tidigare är en process som syns pågå

i flera städer.

0.6 Den nödvändiga_bilen_

Bilen är ett problem i stadscentrum. På samma gång som

den är nödvändig för transport av människor och varor

utgör den en källa till buller, avgaser och olyckor.

För att minska olägenheterna av bilarnas användning

har de ovan redovisade trafiksektorsystemen införts

för att därmed eliminera genomfartstrafiken.

Planering och åtgärdsprogram har emellertid tagit olika

riktning i de olika städerna. En del städer har stannat

vid sin ursprungliga målsättning att eliminera genom-

fartstrafiken medan andra åter försökt ta bort en del

av den individuella trafiken med målpunkt i city och

ersätta den med kollektivtrafik. De båda olika synsät-

ten kan illustreras med exempel från Groningen och

Göteborg. I Groningen har man eliminerat genomfarts-

trafiken och samtidigt sagt att man skall underlätta

för alla trafikanter som har en målpunkt i city att

komma dit. Detta gäller oberoende av om trafikanterna

cyklar, går, åker buss eller åker bil. Därför har man

skapat särskilda kollektivtrafikkörfält samtidigt som

man underlättar parkeringen genom att bygga nya parke-

ringshus som kan få kommunala subventioner för att hålla

en låg taxa. I Göteborg har man gått ett eller några

steg längre än i Groningen. Gemensamt med Groningen har

man satsningen på kollektivtrafik och cykelleder men

den avgörande skillnaden ligger i parkeringspolitiken.

Medan man i Groningen ej hindrar bilister att ta bilen

till city har man i Göteborg dels höga parkeringsav-

gifter, dels målsättningar om att skära ned besöks-

och arbetsparkeringen.
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Det är inte möjligt med det begränsade material som

står till förfogande att bedöma vad dessa båda utveck-

lingslinjer betyder för stadscentrums sätt att fungera.

Samtidigt känns det frestande att konstatera att de

städer, Groningen och Ålborg, som var ochen på sitt

sätt har milda restriktioner eller till och med en

positiv inställning till personbilar med målpunkt i

city har lyckats relativt väl med att hävda Citys sta-

tus medan Göteborg medrelativt hårda begränsningar mot

citybilismen har haft tveksam framgång. Det synes som

om planerarna i Bremen önskar ekonomiska lättnader för

besökande bilar till city. Man är rädd att de restrik-

tioner som lagts på bilarna varit i hårdaste laget.

Det ligger snubblande nära att påstå att de städer som

nöjt sig med att eliminera genomfartstrafiken i ciy

och för övrigt varit angelägna att alla trafikslag som

har målpunkt i city, dvs även bilarna, skall ha till-

träde dit, har klarat sitt Citys livskraft bättre än

p 1
of_

.Ll-de städer som utover eliminerandet av genomfartstra

ken även försökt att få bort biltrafik med målpunkt i

city.

0 . 7 Eremiiêajsrâkaiagsinsatser

Den kunskapsutveckling som kan vara av värde inför

framtiden har olika djup, inriktning och angelägenhets-

grad. Detta är naturligt med tanke på att flera plane-

rings- och genomförandeproblem koncentreras till city.

De tekniska arrangemangen med sektorsystemets införande,

kollektivtrafikens linjenätsdragning och byggnation,

arrangemangen med möbler och växter på gågatorna m m

synes inte vara något direkt pr0blem. Kunskap finns

och de tekniker och metoder som har använts tidigare

synes vara tillämpliga även idag. Ytterligare forsk-

nings- och utvecklingsarbete inom detta område är där-
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för tveksamt. Redan befintlig kunskap torde vara till-

räcklig för den planering som behövs.

Svårigheterna med trafiksektorsystem, förbättrad kol-

lektivtrafik m m synes uppstå i samband med genomfö-

randet och den politiska behandlingen av ärendena. Dessa

problem och svårigheter gäller inte endast trafiksektor-

system och förbättrad kollektivtrafikutan är generella

när det gäller metoder för styrning, planering och för*

valtning. Inriktningen av den FoU-verksamhet som behövs

i detta sammanhang beskrivs på ett utmärkt sätt i BFRs

storstadsgrupps skrift "Storstädernas stadskärnor". Ka-

pitel 5 i denna skrift "Inriktning av FoU-verksamhet"

redovisas i bilaga.

rhet n om vad som kommer att hända i framtidenO 0] §1
): Ä. (D e

med stadskärnornas funktion, avgränsning och gestaltning

är påfallande. Även detta behandlas i BFRs ovan refere-

bilaga). Denna aspekt är angelägen oche

få ökad kunskap om.

Utöver ovanstående angelägna stora och generella forsk-

ningsområden kan det vara av intresse att precisera två

mera avgränsade projekt. Det första är helt enkelt en

fördjupning av föreliggande rapport. Den skulle i så

fall kompletteras med mera kvantitativt urednings- och

planmaterial, figurer, analyser och slutsatser. Den

skulle även kompletteras med andra intressenters, än

de planerande myndigheternas, syn på utvecklingen i

city och de olika planeringsåtgärdernas effektivitet,

konsekvenser och framgång.

Det finns tendenser som pekar på att vissa områden i

city kommer att bli fokus för detaljhandeln medan andra

områden i city kommer att förtvina ur detaljhandels-

aspekt. Ett nytt rumsligt mönster kan för närvarande

vara under utveckling. Om ett sådant mönster håller
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på att utkristalliseras får detta naturligtvis konsekvenê

ser för trafikregleringar, trafiksektorsystemets enklav-

indelning, parkeringspolicy m m. Problemet är emellertid

att ingen kunskap finns huruvida ett sådant rumsligt

mönster är under utvecklande. Det skulle därför vara

värdefullt att studera nyetableringar, utvidgningar,

minskningar av lokalytan samt nedläggningar av detalj-

handelsbutiker i olika lägen inom city i några städer.

Ett sådant material borde vara av värde för framtida

beslut angående åtgärder för att stärka Citys attrakti-

vitet.
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RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE|.
_l

l.l » Eakgrund

Befolkningsomflyttningen i Sverige är sedan början på

1970-talet betydligt lugnare än på 1960-talet. Sam-

tidigt har födelsetalen sjunkit. Effekten av detta

har bl a blivit att de svenska storstadsregionerna

stagnerat befolkningsmässigt. Beroende på en intern

omflyttning inom storstadsregionerna minskar dessutom

kärnkommunerna samtidigt som kranskommunerna tillväxer.

I Göteborg och Malmö har problemen för kärnkommunen

förstärkts genom den statliga sektorns obetydlighet

kombinerat med varvskriserna medan de statliga verkens

tillväxt i Stockholm medfört att genomslaget i kärn-

kommunens aktivitet där ej blivit lika märkbart som i

Göteborg och Malmö. I dessa senare städer har de

samlade problemen i samband med befolkningsuttunning,

oljekriser, varvskriser och allmän recession i närings-

livet betytt att efterfrågan på lokaler från närings-

livet i stadscentrum är mycket låg. I Stockholm är

emellertid detta förhållande ej lika märkbart främst

p g a den expanderande statliga sektorn.

Ett mycket intressant inslag i Malmö- och Göteborgs-

bilden är att efterfrågan både från detaljhandel,

kontors- och industriverksamhet har en icke obetydlig

omfattning i vissa perifera delar av staden. Närings-

livet föredrar i väsentlig grad vissa perifera delar

av staden framför de centrala. Detta kan naturligtvis

bero på att de naturliga förutsättningarna för en 10-

kalisering i stadscentrum ej är lämpliga. En bidra-

gande orsak kan dock även vara de planerande myndig-

heternas åtgärder.
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Sålunda har bl a Göteborgs fastighetskontor uttryckt

farhågor för att ett genomförande av idéerna i zon-

planen för centrala staden i Göteborg kan bidraga till

att reducera centrala stadens roll som regionalt

centrum i Göteborgsregionen. Det man framför allt är

orolig för är de restriktioner som genomförs mot bil-

trafiken i och med enklavsystemets utbyggnad och till-

lämpandet av strängare parkeringsbestämmelser.

Idéerna bakom zonplanen och parkeringsprogrammet har

sin hemvist i 1960-talets expansionsplanering. På

1980-talet är situationen, som beskrivits ovan, i

flera väsentliga avseenden helt annorlunda. Planering-_

en befinner sig därför i en brytningstid där fortfaran-

de mycket av grundidêerna från expansionen på 1960-ta-

let ställs mot 1980-talets förändrade förutsättningar.

1-2 §Y§t§

Planering är en medveten styrningsprocess mot vissa

mål. Förändras förutsättningarna måste riktningen i

styrningsprocessen ändras. Det är idag tveksamt om en

sådan omorientering skett. Läggs inte rodret om i tid

finns det, i enlighet med vad Göteborgs fastighets-

kontor fruktar, risk för bestående och irreversibla

skador på stadscentrums regionala funktion. I en sådan

situation är det av väsentligt intresse att få kunskap

om hur andra städer reagerat i likartade situationer.

Har man arbetat enligt de tidigare uppgjorda planerna

eller har man lagt om kursen? Hur ser man på proble-

men med ett stagnerande eller tillbakagående centrum?

Vilka åtgärder har man vidtagit m m?
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Högst förenklat kan diskussionen idag i samband med

stadscentrumplaneringen sägas stå mellan en fraktion

som önskar vidhålla idéerna i zonplanen och en annan

som menar att de förändrade betingelserna fordrar en

uppmjukning av restriktionerna mot biltrafiken. Sker

ej denna uppmjukning, argumenterar man, kvävs stads-

centrum, ej p g a för många bilar utan av bristen på

bilar.

Syftet med det nu aktuella projektet var att välja ut

ett antal städer som ur trafikplaneringssynpunkt kan

bedömas vara intressanta. I samband med besök i dessa

städer studerades.cityavgränsning, problemupplevelse,

funktionsutveckling, målsättningar för Citys utveckn

ling, planeringsåtgärder, parkeringspolitik m m.

Det är en förhoppning att ett projekt av detta slag

kan tillföra diskussionen om cityplaneringen fakta-

material om hur andra städer i samma belägenhet rea-

gerat på svårigheterna. Detta kan i gynnsamma fall

kanske leda till impulser varigenom stadscentrums

"hälsa" kan förbättras genom lämpliga åtgärder.
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BREMEN - TRAFIKSEKTORSYSTEMETS VAGGAk
)

2-1 SiEy_-_e2 Eazurlig_a292äas§ieg

Bremens city är naturligt avgränsat genom sina befäst-

ningsanläggningar och floden Weser. Det bör dock betonas

att alla delar av detta naturligt avgränsade city inte har

samma aktivitet när det gäller handel, administration och

De norra delarna innehåller t ex betydligt merakultur.

områdena kring rådhusplatsen därbostäder och boende än

stadens administration har sitt centrum.
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Markanvändning i Bremens centrumFigur 1-:

Land use in the city centre of BremenFigure 1:

De södra delarna av city (Schnoor-Viertel) med sin gamla

bebyggelse utgör också en pittoresk och från city i övrigt

funktionellt skild del. Kontrasterna mellan de norra och

södra delarna av city och varuhusen och köpenskapen längs

Sögestrasse och Obernstrasse är således slående.
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2-2 QiEY§ éeäaljäagdslêaEtEaEtiVitst_aztêr

Det största problemet idag i city är att attraktiviteten

är i starkt avtagande. Folk åker inte längre in till city

och handlar utan gör i stället detta i externt belägna

köpcentra, t ex i Delmenhorst. Denna tendens har inneburit

att Bremens city under de senaste tre åren har fått en

minskning i sin detaljhandelsomsättning med 14 procent. Det

har också inneburit att de stora varuhusen har varit tvungna

att säga upp personal p g a omsättningsminskningen. Sam-

tidigt har det varit en omsättningsökning i de externa köp-

centra.

Det kan tyckas naturligt att Bremen hejdar etableringen av

externa köpcentra för att rädda sitt city. Detta är emel-

lertid besvärligt eftersom de externa köpcentra ligger i

andra kommuner. Bremens gränser är nämligen mycket snäva

och inom Bremens funktionella region finns flera kommuner.

Till för två år sedan fanns emellertid ett avtal mellan

kommunerna att man inte skulle bygga ut flera externa köp-

centra men detta avtal har nu upphört. Enväsentlig anled-

ning till att randkommunerna önskar bygga ut köpcentra är

att de därmed ökar sitt skatteunderlag. Detta är väsentligt

för varje kommun i en tid med näringslivsproblem och allmän

konjunkturnedgång.

2-3 Enga_u§iye§sêlmeêel för äts skaEiEY§ sefaljäaadslê-
êtErêkEiYiEeE

Man vet idag inte hur man skall gå tillväga för att öka citys

attraktivitet. Samtidigt är den knappa tillgången på pengar

ett hinder för att förverkliga vissa av de idéer som finns.

De medel som man idag arbetar med är främst att utöka gång-

gatezonerna, etablera mera grönområden, förbättra kollektiv-

trafiken samt göra staden intressantare ur upplevelse- och

arkitektursynpunkt.
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En förbättrad kollektivtrafik kan man åstadkomma dels ge-

nom att den blir snabbare, dels genom att linjedragningen

förbättras. Ett aktuellt sådant exempel är den spårvagn

som går i gånggatan Obernstrasse. Detta upplevs som stö-

rande och det skulle varit värdefullt om spårvagnen på

något sätt kunde flyttas. Det finns då två alternativ:

antingen att låta spårvagnen gå under jord eller flytta

linjen till Martinistrasse invid Weser. Det senare alter-

nativet är det mest troliga eftersom det är billigare men

inga beslut är ännu fattade.

För några år sedan diskuterade man mycket i Bremen om

att city skulle göras attraktivare genom en ökning av boen-

det där. Genom det ökade boendet skulle staden inte längre

vara så död på kvällarna efter det att kontor och handel hade

slutat för dagen. Man insåg emellertid snart att det margi-

nella tillskott som en satsning på boende skulle innebära

knappast skulle bidraga till att göra city mera levande på4

kvällarna. De boendemiljöer som skapades skulle dessutom

vara socialt tveksamma då det skulle vara svårt att ordna

grönområden och lekplatser. Dessutom skulle det vara svårt

att skapa förutsättningar för någon typ av grannkontakter.

Till detta kom sedan att denna typ avbostäder genom sina

höga kostnader fordrade stora offentliga subventioner. Denna

politik har därför numera övergivits. Ett speciellt problem

i anslutning till diskussionerna om ett levande city är

nöjeskvarterens lokalisering. Det område som har den största

koncentrationen av restauranger, pubar, biografer m m ligger

cirka en halv kilometer utanför city i ett saneringsområde.

Inne i själva city finns naturligtvis även restauranger,

teatrar m m. De är emellertid mycket utspridda och har därför

inte den dragningskraft som nöjescentrum i många jämförbara

städers city har.
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2.4 Dremens trafiksektprsystem

1972 infördes i Bremens city ett trafiksektorsystem som

innebar att city delades upp i fyra sektorer. Från en

huvudtrafikled utmed city kunde de fyra sektorerna nås med

bil. Det var däremot omöjligt att köra mellan de olika

sektorerna inne i city. Önskade man köra från den ena

sektorn till den andra var man tvungen att först åter

köra utpå huvudtrafikleden i Citys ytterområde för att

därefter köra in i den önskade citysektorn. Samtidigt

som detta trafiksystem infördes byggdes sex nya parkerings-

hus för besökande. Dessa parkeringshus ligger i stor ut-

sträckning i anslutning till de stora varuhusen.

I slutet av 1970-talet diskuterades mycket om att man

skulle minska antalet parkeringsplatser i city. Denna

diskussion har emellertid upphört i samband med omsätt- _

ningsnedgången i city och man säger nu att antalet parke-

ringsplatser i city skall förbli konstant, dvs cirka 3 000.

Dessa parkeringsplatser räcker i normalfallet till den

efterfrågan som finns. I de mest centralt belägna parke-

ringshusen kan det hända att kapaciteten är fullt utnyttjad

15-20 dagar per år medan det alltid finns plats i de mer

externt belägna parkeringshusen. Vid infartsvägarna till

city finns även signaler som visar om ett parkeringshus är

fullt och vart man i så fall skall vända sig för att få en

parkeringsplats. Detta betyder emellertid att ytterligare

parkeringshus kommer att byggas eftersom gatuparkerings-

platser försvinner i och med utvidgningarna av fotgängar-

zonerna .

En förändring som man fattat beslut om är att prioritera

korttidsparkering framför långtidsparkering. Detta mål kan

man nå genom att ta ut en hög parkeringsavgift för långtids-

parkering och en låg för korttidsparkering, dvs någon form

av progressiv parkeringsavgift där timtaxan ökar med ökande

parkeringstid.
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2.5 årist på_pengar

Ett av dagens och morgondagens stora problem är att bi-

behålla ett välskött och attraktivt city utan att det

får kosta något. De svåra ekonomiska tiderna gör att kom-

munerna ej längre har några medel att underhålla väsentliga

trivselvärden i stadscentrum. Man har således inga medel

för att anlägga välbehövliga grönytor och ej heller har

man pengar för blomsterarrangemang längs gågatorna. Frågan

är då vem som skall ta över ansvaret för denna typ av

arrangemang. För närvarande har affärsidkarna tagit på

sig kostnaderna för blomsterarrangemangen och denna trend

av kostnadsövervältring från kommunen till de privata torde

fortsätta i framtiden eftersom kommunerna knappast torde få

mera pengar att röra sig med i framtiden.

Ett slående exempel på detta är en ny gågata invid varuhuset

Horten. Detta varuhus var omgivet av starkt trafikerade

gator varför kunderna hade vissa svårigheter att komma dit

och i stället uppsökte andra varuhus i gånggatezonen. Stads-

byggnadskontoret hade emellertid ett plankoncept där man

skulle bygga om en körbanegata och via en gågateaxel skulle

förbinda Horten med det övriga gågatesystemet. Problemet

var emellertid att staden ej hade de 30 000 DM som ombyggna-

den kostade. I detta läge fördes förhandlingar mellan Bremen

och Horten, som önskade ombyggnaden av gatan, varvid man kom

överens om att Horten skulle betala ombyggnaden av gatan.

Planering, kontakt med entreprenörer, kontroll m m skötte

emellertid stadsbyggnadskontoret.

2.6 Qrganisatigngsamyerkan

De väsentligaste intresseorganisationerna i stadscentrum

(Handelskammer och Hantwerkskammer) är helt på det klara med

att stadscentrums attraktivitet måste stärkas. Man samarbe-

tar därför med stadsbyggnadskontoret för att nå detta mål

dels genom remisser i planeringsärenden, dels genom infor-
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mella och formella personsammankomster. Detta samarbete

får dock inte undanskymma det faktum att det ofta finns

skilda idéer om hur ett mål skall kunna förverkligas.

Både stadsbyggnadskontoret och organisationerna vill t ex

att det skall komma fler kunder till stadscentrum.' Organi-

sationerna vill åstadkomma detta genom att bygga flera

parkeringshus medan myndigheterna vill satsa på kollektiv-

trafiken. Resultatet har blivit en kompromiss.

2.7 Enêtällt_t§aäiälsdêbyggaads say Etêpäiéning av
kontor

Under 1960-talet hade man i Bremen stora planer för citys

utbyggnad. Bl a skulle man med hjälp av en ny stadsmotor-

väg, den s k Osttangente göra de norra delarna av city

mycket biltrafiktillgängliga. Osttangente skulle komplet-

teras med ett antal nya parkeringShus och bostadsbebyggel-

sen skulle omvandlas till kontorshus. Utbyggnadsplaner av

denna karaktär är knappast okända för någon medelstor

västerländsk stad.

Ett flertal faktorer såsom minskad befolkningstillväxt,

spontan decentralisering, proteströrelser bland de boende

etc gjorde att Osttangente skrinlades 1972á Därmed föll

också hela uppbyggnaden av ett nytt kontorskomplexområde

i norra city. Då det gamla city inte rymmer plats för

mera kontor både med tanke på hushöjder, arkitektur och

trafikkapacitet uppmuntrar manej kontor att lokalisera

sig i city. I stället sker lokaliseringen av de stora kon-

toren i ytterområdena. Detta har skett t ex med IBM,

Bundespost och den stora stålfirman Klöckner. Det bör emel-

lertid påpekas att man i Bremen ej försöker bygga upp

något externt kontorscentrum av den typ man gjort i t ex

Hamburg. I stället sprids kontoren så att koncentration

undviks.
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2.8 Stadscentrums attraktivitet ökar med större

gåsggaäezoeeä 90hyaskäaze_9êt9mêble§i§g

Det finns inga universalmedel för att göra city attrak-

tivt. De erfarenheter man har i Tyskland tyder dock på

att stora gånggatezoner i city verkar positivt för om-

sättningen inom detaljhandeln och besöksströmmarna in

mot city. Varje större stad i Tyskland har gånggate-

zoner och om man rangordnar dem efter t ex antal m2

per invånare finner man att de med stort antal m2 per

invånare också har ett bra fungerande city. Ett exem-

pel på detta är Oldenburg som ligger 40 km från Bremen.

Staden har bara 100 000 invånare men har en större

gånggatezon än Bremen. Många Bremenbor far också till

Oldenburg för att handla.

Dessa erfarenheter har gjort att man skall utvidga gång-

gatezonen i Bremen kring Obernstrasse och Sögestrasse.

Man kommer således att i ett ständigt förändringsarbete

ta mark från körbanorna och göra om till gånggator.

Därmed förbättrar man för detaljhandeln samtidigt som

staden blir vackrare.

Det är nödvändigt att hålla stadscentrum attraktivt och

vackert så att människorna kommer in till Bremens centrum

och handlar, ty i Bremen anser man att den absolut vik-

tigaste funktionen hos city är detaljhandelsfunktionen.

Om de 34 000 sysselsatta i city ökar eller minskar eller

om antalet boende minskar är inte så betydelsefullt, det

väsentliga är att handeln fungerar.

Samtidigt som man utvidgar gånggatezonen finns det idéer

om hur man skall kunna göra city vackrare genom ett nytt

linjedragningsnät för Spårvägen. Spårvägen är idag.ett

estetiskt problem och önskemålet är att på sikt ta bort

spårvagnarna ur gånggatezonerna. Detta kan ske genom
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att antingen låta spårvagnen gå i tunnlar under gång-

gatezonerna eller tangera gånggatezonerna utan att

komma in i dem. Idag har man emellertid inga medel

att vidtaga sådana större åtgärder ur trafiksynpunkt.

Man ser emellertid till att de smärre åtgärder man vid-

tager ej motverkar de långsiktiga planerna och syftena

med kollektivtrafikens linjenätsdragning.

2-9 anterêeêaälsrinsaä êVYiêaê i siEy

Det finns idag ett starkt tryck från olika kontor att

etablera sig i city. Anledningen till detta är främst

att en adress i city lätt kan nås av både bilburna och

icke bilburna kunder. Samtidigt ger en adress i city

en Viss representativitet och personalen har flera

fördelar av att arbeta i city såsom tillgång till mat-

ställen, inköpsmöjligheter m m. Dessa lokaliserings-

faktorer är välkända och råder i de flesta städer.

De kontor som har möjlighet att etablera sig i Bremens

city är emellertid normalt endast de små eller medel-.

stora kontoren. Stora kontorskomplex av typ IBM eller

Klöckner fordrar så stora tomter för sina byggnader och

har som regel bestämda uppfattningar om byggnadernas

arkitektur och utformning att de helt skulle slå sönder

citymiljön och detta accepterar ej stadsbyggnadsmyndig-

heterna i Bremen. IBM har därför varit tvunget att

bygga sin kontorsbyggnad cirka 1 km från city och

Klöckner cirka 2 km. Klöckners byggnadkan endast nås

med bil och till IBM går endast en spårvagnslinje.

Båda kontorskomplexen ligger sålunda oförmånligt ur

kollektivtrafiksynpunkt. Detta är emellertid främst

ett problem för personalen och ej för IBM och Klöckner

ur produktionssynpunkt eftersom de är så stora organi-

sationer att de inom sin byggnad har alla de funktioner
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de behöver för sin verksamhet och ej behöver ha några

externa kontakter med andra kontor i närheten.

Byggnader av den typ IBM och Klöckner representerar

skulle egentligen varit lokaliserade i de norra delar-

na av city. Denna cityutbyggnad är som tidigare redo-

visats emellertid skjuten på framtiden. IBM och Klöck-

ner är emellertid inte de enda organisationer som får

nackdelar i och med att de avvisas från city. Detta

har nyligen hänt ett försäkringsbolag som önskade etable-

ra sig mellan Weser och Kleine Weser alldeles i kanten

av city. Stadsbyggnadsmyndigheterna avvisade önskemålet

och skall inom området i stället bygga bostäder med

komplement av restauranger mm av turistkaraktär. Var

försäkringsbolaget skall etableras vet man ej men tro-

ligen blir det i ett likartat läge som Klöckner och

IBM.
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3 GRONINGEN - STADEN SOM ÖKAR PARKERINGEN OCH

UNDERLÄTTAR FÖR FOTGÄNGARNA

3.1 görändrade_planerigg§förgtsättgingar

Groningen är en gammal stad. Den grundades för mer än

900 år sedan och är nu den största staden i norra Ne-

derländerna. Staden har cirka 160 000 invånare och

ungefär ytterligare lika många bor inom en radie om

15 km från staden. Groningen är det kommersiella,

industriella och kulturella centrat i norra Nederlän-

derna. I staden finns universitet, sjukhus, kultur-

institutioner m m.

I de statliga planer som gjordes upp i slutet på 1960-

talet var tanken att Groningen skulle växa från cirka

170 000 invånare till cirka 500 000 år 2000. Samtidigt

räknade man med att Nederländernas folkmängd skulle öka

till 20 miljoner medan nuvarande prognoser ligger på

15,6 milj. Anledningen till nedgången är naturligtvis

en sänkning av födelsetalen. Dessa revideringar har

även haft effekt på Groningens utbyggnadsplaner. Nu

räknar man med att staden år 2000 kommer att ha cirka

180 000 invånare i stället för de tidigare prognosti-

serade 500 000.

3.2 gandeln ger karaktär_åt stadscentrum

Stadscentrum avgränsas traditionellt av kanalerna (se

figur 2). Inom stadscentrum försöker stadens myndig-

heter att samla och uppmuntra olika cityanknutna akti-

viteter. Den viktigaste av dessa är handeln men även

kulturen och olika publika arrangemang är mycket väsent-

liga. Handelns stora roll för ett levande stadscentrum

kan dock lätt iakttagas på torsdagarna då affärerna

har öppet till 21. Strax före 21 är det livligt i
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stadscentrum medan det efter stängningsdags är mer

eller mindre öde.

Myndigheternas ansträngningar att göra stadscentrum

attraktivt ur boendesynpunkt kan inte uppväga handelns

stora roll när det gäller ett levande stadscentrum.

Trots ansträngningar med subventionerad ombyggnadsverk-

samhet har antalet boende i stadscentrum minskat det

senaste decenniet.

Det bör dock påpekas att de senaste åren har en viss

återhämtning skett. Det är ett önskemål från myndig-

heterna att den bosättning som sker i de ombyggda

husen är varierad när det gäller ålders- och social-

grupper.

Den speciella atmosfär som finns i stadscentrum med

pubar, affärer, kulturutbud synes dock locka yngre

människor i större utsträckning än äldre.

3.3 yäälande_probl§m

Groningens största problem i stadscentrum innan man

genomförde trafikregleringen (se avsnitt 3.7) var de

stora trafikmängderna. Mer än 20 000 fordon passerade

varje dag Grote Markt och åstadkom luftföroreningar,

olyckor och buller. Konflikterna mellan kollektiv-

trafik, cyklar och privatbilar var många och omfattan-

de. Dessa problem har upphört i och med att trafik-

regleringsplanen för stadscentrum har genomförts. I

stället har uppmärksamheten fokuserats på andra om-

råden. Det som man idag främst sysselsätter sig med

är hur man skall bibehålla stadscentrums attraktivitet

för handel och näringsliv.
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Trots att man anstränger sig har man svårt att bibe-

hålla citys attraktivitet för handel och näringsliv.

Detta beror på att främst industri och grosshandel

finner lämpligare lokaliseringar i externa lägen där

de kan nås med bil lättare än i city. Vissa inner-

stadslokaliseringar kan dock äga rum såsom det nya

posthuset som skall lokaliseras nära järnvägsstationen

alldeles intill city. Med sina 3000 anställda är en

sådan lokalisering naturligtvis värdefull för citys

handelsfunktion.

Morgondagens problem är svåra att ange men torde

främst ha ekonomisk anstrykning. Vad som främst oroar

är de stora kostnader som är förknippade med en varsam

ombyggnad av stadscentrum och om kommun och stat kan

gå iland med detta.

3-4 §12Y§ stfrêkêiriåeä återspeglas i Eyreênávân

Olika områdens attraktivitet påverkar naturligtvis

hyresnivån i lokaler av olika slag. De högsta nivåerna

finns i gånggatezonen med 400-500 gulden per m2 medan

det i utkanten av staden råder en hyresnivå på i genom-

snitt 80 gulden per m2. Det finns emellertid varia-

tioner även här. Sålunda är lokalkostnaden per m2 i

de södra delarna av staden l40 gulden medan den i de

norra är endast 50 gulden.

Den höga attraktiviteten hos city skall man försöka

att bibehålla genom att ha kvar ett kompakt lättill-

gängligt city. En uttunning skulle betyda att atmosfär

och intimitet gick förlorat och därmed även en del av

Citys attraktivitet. Det finns inte heller utrymme

för mera handel ur konsumtionssynpunkt eftersom kund-

underlaget stagnerar. Därför finns det inga planer på

att utvidga gånggatesystemet.
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3-5 Qkênêe_bssêk§fäekven§ efter ErêfikemläSgEiagsn

Under en period om cirka tre månader efter trafikom-

läggningen kundeman iakttaga en minskande besöks-

frekvens till city. Därefter har emellertid besöks-

strömmarna åter vänt mot city. En normal lördag be-

söker cirka 100 000 människor city mot cirka 90 000

före trafikomläggningen. ökningen hänför sig uteslu-

tande till besökare från Groningen då antalet besökan-

de från omlandet är konstant.

3.6 Qkad_p§rkering_främjar_citys_attraktivitet

För att öka citys attraktivitet har man i Groningen

arbetat med flera olika medel såsom:

. gånggator

. trafikregleringsplan

. bussgator

. attraktiva boendemiljöer

. ökat parkeringsutbud

Det är väsentligt att alla grupper som önskar besöka

city skall ha möjlighet att göra så. Detta innebär

att ansträngningar skall göras så att både kollektiv-

trafikens och den individuella trafikens krav tillgodo-

ses i planeringen. Därför har man gjort speciella

bussgator, dels inne i city i direkt anslutning till

gånggatesystemet, dels vid infarterna till city. Denna

satsning har inneburit att antalet kollektivtrafik-

resenärer har ökat. För attde cykelburna besökarna

till city skall kunna färdas riskfritt och snabbt har

även ett cykelbanesystem byggts upp.
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Planeringen för den individuella trafiken utgår från

att folk använder bil eftersom detta transportmedel

utifrån dess speciella synvinkel är överlägset andra

transportmedel. Därför gäller det att se till att

även denna kundkategori kan ta sig in till centrum.

För att parkeringen skall kunna ske så lämpligt som

möjligt har man byggt parkeringshus på strategiskt

belägna platser i stadscentrum främst intill gångga-

torna där affärerna finns. Samtidigt reducerar man

gatuparkeringen, dock inte i samma omfattning som nya

parkeringsplatser tillkommer i parkeringshusen. Detta

innebär ett nettotillskott av parkeringsplatser i city.

Det är även en policy att parkeringskostnaderna skall

hållas låga varför Groningens stad betalar eventuella

underskott i de privatägda parkeringshusen.

3.7 Erêmsåsgârákä Erêfákêeåt9r§Y§t§m

Införandet av trafiksektorsystemet 1977 har i det stora

hela varit en framgång. Anledningen till införandet var

att stadscentrum mer och mer upphörde att fungera p g a

att all genomfartstrafik gick genom staden. Mer än

20 000 bilar passerade varje dag Grote Markt (Stor-

torget) vilket medförde oacceptabelt höga bullernivåer,

luftföroreningar samt olyckor.

Efter införandet av trafiksektorsystemet har buller-

nivån sänkts från 75 dBa till 65 dBa, dvs en mycket

kraftig sänkning och samtidigt har trafikolyckorna

minskat. Luftföroreningsnivån har däremot ej mätts.
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. The traffic sector system in Groningen

En studie av vad affärsidkarna anser om trafiksektor-

systemet visar att 84 procent är nöjda. De butiks-

ägare som ej är nöjda med systemet har antingen fått

en ogynnsam lokalisering med hänsyn till sektorgrän-

serna eller med hänsyn till parkeringshusen. Lokali-

seringen av butikerna synes mycket viktig eftersom

parkeringshusens lokalisering bidrager till en stark

koncentration av handeln till gånggatorna. Utanför

gånggatorna är antalet kunder fåtaligt. En annan

grupp som är missnöjd med trafiksektorsystemet är

transportorganisationerna som anser att alltför mycket

merarbete uppkommer genom att de ej får lov att korsa

sektorgränserna.
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3.8 görändrade_värderingar

TrafikSektorsystemet föregicks av en mycket omfattande

debatt. Framför allt var det affärsidkarna och Han-

delskammaren som var aktivaoch de var mycket negativa

till införandet av trafiksektorsystemet. De ville i

stället bibehålla dåvarande system.

Myndigheterna tryckte emellertid på och argumentet att

70 procent av trafiken i stadscentrum var genomfarts-

trafik medförde så småningom att även butiksägarna in-

såg att något måste göras. När trafiksektorsystemet

infördes var därför inställningen vanligen välvilligt

neutral.

Detta mönster är vanligt i samband med trafikreglering-

ar. Vanligen önskar majoriteten behålla bestående

system. Efter en tids anpassning inser man normalt

att förändringarna varit av positiv natur.

Invånarna i staden informerades även vid särskilt an-

ordnade möten. Resultatet av dessa informationsmöten

var emellertid att invånarna blev informerade, ej att

de kunde påverka. I vissa detaljer kunde dock påverkan

ske men ej i de grundläggande tankegångarna.
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4 ÅLBORG - OKONVENTIONELL INTERN ARBETSORGANISA-

TION GAV TRAFIKSEKTORSYSTEM.I CENTRUM

4:1 Detaljhandelâcentrum_sträc§er sig utanåör

Ersfikâelsterâütsmst_

Ålborgs stadskärna är ett naturligt regionalt centrum

för Nordjylland. I öster och söder har det sin naturliga

avgränsning vid Kjellerupsgade och Jyllandsgade/Prinsens-

gade. I norr är Limfjorden den naturliga gränsen medan

den västliga gränsen är något mera flytande. Vesterbro

har länge varit en naturlig förbindelseled mellan Nörre-

sundby och söderut. Detär dårunnujigt att detaljhandel

uppstår på ömse sidor om Vesterbro. Successivt har de

östra delarna av Vesterbro utvecklats till detaljhandels-

centrum med Bispensgade, Algade, Bredegade, Nörregade

mm.
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Figur 3 : Huvudsakliga detaljhandelsområden i Ålborgs

city

Figure 3: Main retail areas in the city centre of

Aalborg
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Detta område har även blivit föremål för det trafik-

sektorsystem som införts i Ålborg. En överensstäm-

melse mellan detaljhandelscentrum och området för

trafiksektorsystemet skulle egentligen fordrat att om-

rådena kring Svensgade och Reberbansgade (dvs väster

om Vesterbro) inlemmades i trafiksektorområdet. Det

har emellertid inte funnits möjligheter att omge ett

område av denna utsträckning medkapacitetsstarka

trafikleder varför den västra skänkeln går genom den

västra utposten av detaljhandelscentrum. Denna av-

skärmning av detaljhandelsområdet är naturligtvis inte

lycklig men något alternativ till Vesterbro för trafik-

föringen i väster finns ej. Det är också i området

kring Bispensgade som trafikprokiemen är störst och

därmed även behovet av åtgärder angelägnast. Genom

de vidtagna åtgärderna har emellertid detaljhandels-

centrum delats med en tyngdpunkt kring Bispensgade

och en mindre del kring Reberbansgade.

4.2 gussgata_gav_upphoy till_trafiksektorsystemet

Innan trafiksektorsyStemet infördes rådde stor oenighet

om bilarna i stadscentrum. En grupp ansåg att det

fanns alltför många bilar, framför allt genomfarts-

trafik, medan en annan grupp menade att det fanns gott

om plats för bilarna i stadscentrum. Betraktas frågan

från kapacitetssynpunkt torde den senare gruppen ha

rätt. Samtidigt är Ålborgs stadskärna gammal, de olika

trafikslagen blandades i gaturummet på ett olyckligt

sätt vilket medförde att de svagare trafikanterna,

cyklister, mOpedister och fotgängare, råkade ut för

många olyckor.
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Debatten stod således het när en bussgata på Nytorv

aktualiserades i samband med ianspråktagandet av det

nya medborgarhuset därstädes. Bussgatan aktualiserade

lur kcülektivtrafiknäteti stadscentrum skulle dragas

och utformas vilket i sin tur fordrade en trafikplan

där alla olika trafikslag behandlades. En trafikplan

fordrade emellertid en markanvändningsplan annars

skulle den inte kunna förankras på ett rimligt sätt

i den existerande och kommande stadsstrukturen. I

samband med att en sammanvägd och integrerad trafik-

och markanvändningsplan växte fram såg man också att

en rad saker kunde förbättras i stadscentrum.

Om ett trafiksektorsystem infördes innebar detta att

genomfartstrafiken kunde tas bort och därmed kunde an-

talet olyckor reduceras. Samtidigt kunde det väst-öst-

liga detaljhandelsstråket som bröts av Vesterbro och

Boulevarden/österågade sammanbindas åtminstone vid

Boulevarden och österågade om österågade spärrades för

trafik mellan Algade och Nytorv. De positiva effek-

terna av ett trafiksektorsystem var således omfattande.

4.3 gity_stärker_sin_ställning

Trots att Ålborgs centrum skall fungera som ett regio-

nalt centrum för hela Nordjylland är man angelägen att

bibehålla ett visst boende i stadscentrum. Det finns

målsättningar om att boendearealen ej skall minskas.

På grund av sanering och sammanläggning av lägenheter

kommer emellertid de nuvarande cirka 10 000 invånarna

att bli färre i framtiden.
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Citys huvudsakliga detaljhandelsuppgiftligger inom ur-

valshandeln och sällanköpsvaruhandeln. Däremot är det

ingen regional funktion att sälja livsmedel. Det kan'

därför inte hävdas att de två lågprismarknader, OBS

norr om Ålborg och Bilka 10 km söder om Ålborg i Skal-

borg, har skadat citys funktion som regionalt centrum

då lågprismarknaderna endast säljer livsmedel och

enklare konfektionsvaror. Vid Bilka finns dessutom

några möbelvaruhus men ej heller denna typ av handel

kan sägas vara speciellt cityorienterad.

Den atmosfär som Ålborgs city erbjuder med sina gågator

och sitt stora utbud av olika aktiviteter är dessutom

ett utomordentligt konkurrensmedel med tanke på att

denna atmosfär helt saknas på lågprismarknaderna. Deras

uppgift är att förse konsumenterna snabbt och effektivt

med varor och ej något annat. I city finns däremot en

mångfald av kombinationsmöjligheter när det gäller

varor, aktiviteter och tjänster. Detta har också

givit utslag i omsättningen. Medan detaljhandelsom-

sättningen i landet som helhet under de senaste två

åren sjunkit med en procent har den ökat i Ålborgs city

med en och en halv procent.

4.4 - ;nflyttning till_centrum

Kunskaperna om antalet sysselsatta och utvecklingen av

denna variabel är mycket fragmenteriska då statistik

saknas. Under de närmaste åren kommer emellertid cent-

rum att få ett stort sysselsättningstillskott då en ny

stor kommunal administrationsbyggnad kommer att upp-

föras i det gamla hamnområdet vid Nyhavnsgade. På

detta sätt får city en väsentlig injektion av kontors-

sysselsättning. Detta är ett medel att förstärka Citys

regionala funktion.
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Det är nämligen detaljhandeln och kontorsfunktionerna

som formerar och ger karaktär åt citys regionala funk'

tion. Det är därför väsentligt att stärka dessa funk-

tioner. En väsentlig aspekt i detta sammanhang är att

centrum skall kunna nås och utnyttjas av alla männi-

skor. Detta gäller såväl kollektivtrafikresenärer

som bilister, fotgängare och cyklister. Eftersom

människorna till stora delar föredrar att använda bilen

till centrum gäller det att acceptera detta och på

bästa sätt lösa upp de problem som uppstår i samband

med bilanvändningen. I Ålborg har man löst detpå så

sätt att ett antal detaljhandelsgator har frilagts

från biltrafik och på dessa gator kan fotgängarna gå

helt säkra och skyddade. Bilarna parkeras alldeles i

närheten av detaljhandelsgatorna i parkeringshus eller

i markplanet. Samtidigt har centrum spärrats för

genomfartstrafik genom införande av ett trafiksektor-

system. Detta system har väsentliga fördelar. Bilis-

terna kommer enkelt in till centrum, parkerar bilen

och övergår till att bli fotgängare och detaljhandels-

kund i det från biltrafik frilagda gånggateområdet.

Utöver dessa arrangemang för bilisterna har det skett

en kraftig utbyggnad dels i form av nya busslinjer,

dels i form av tätare turer av kollektivtrafiken

under de senaste åren. Samtliga nya linjer är centrum-

orienterade vilket naturligtvis på ett väsentligt sätt

stärker centrums tillgänglighet för kollektivtrafik-

resenärer. Därmed begagnas kollektivtrafikens linje-

nätsdragning som ett effektivt medel att stärka cent-

rums regionala funktion. Denna förbättring av kollek-

tivtrafiken har ökat underskottet för Ålborgs kollek-

tivtrafik från5 milj kr 1979 till cirka 30 milj efter

förbättringarna. Utöver ovanstående åtgärder håller

man även på med att genomföra anläggningen av ett

sammanhängande cykelbanenät i centrum.
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4.5 §nga_nya_parkering§platser

I samband med införandet av trafiksektorsystemet har

det ej byggts några nya parkeringsplatser. Innan

detta beslut togs gjorde man emellertid noggranna mät-

ningar av utnyttjandet av de befintliga parkerings-

husen och parkeringsplatserna. Man fann då att man

hade en maximal utnyttjandegrad av cirka 60 procent.

Detta innebär att det var en total enighet bland alla

politiker att någon utbyggnad av antalet parkerings-

platser ej skulle ske. Trafikplanen togs därför med

en stor politisk enighet under år 1980. Det kan också

observeras att den som på politisk nivå drev arbetet

med trafikplanen var den konservative borgmästaren

(motsvarande ungefär kommunalråd) för den tekniska

roteln. Det bör dock observeras att Handelsstandsfore-

ningen önskar en utbyggnad av parkeringsplatser i

omedelbar närhet av detaljhandelsgatorna.

4.6 Idéer 9m_butik§sammansättning

I samband med arbetet på trafiksektorplanen uppkom även

frågan om butikssammansättningen. Man konstaterade då

att lagstiftningen ej gav möjligheter att i olika fas-

tigheter ange riktlinjer avseende vilken typ av buti-

ker som borde finnas i fastigheten. Om det blev en

livsmedelsaffär eller en konfektionsbutik kunde plane-

ringen ej påverka. Man har däremot möjligheter att

för vissa större områden ange att endast butiker får

etableras i lokalerna och ej t ex banker och liknande

Vlokaler. Möjligheterna att påverka butikssammansätt-

ningarna i fastigheter liknar därför mycket dem som

finns i Sverige.
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4.7 Irafiksektgrplanen_ogh_bri§ter_på marknads-

§ö2199_a2 éegsêmma

Den trafiksektorplan som lades fram 1980 skiljer sig

inte på något avgörande sätt från liknande planer i

Bremen och Göteborg. Det enda som principiellt skil-

jer är att man inte lyckades skapa fyra sektorer fullt

ut i och med att det finns genomfartsmöjligheter väs-

ter om Fredrikstorv vid Danmarksgade. Dock är inte

möjligheterna till genomfart särskilt goda eftersom

hastigheten är maximerad till 30 km/tim och det dess-

utom finns farthinder inlagda i körbanan.

Effekterna av trafiksektorplanens genomförande har

blivit ungefär vad man väntade. Antalet trafikolyckor

har minskat, likaså har genomfartstrafiken liksom

buller och avgaser minskat.
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Figur 4 : Trafiksektorsystemets principiella uppbyggnad

Figure 4: The principal structure of the traffic sector

system
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En av de erfarenheter som är särskilt intressant är

informationen om och marknadsföringen av trafikplanen.

Detta har gjorts för dåligt. Det har varit mycket

svårt att ändra bilisternas körvanor. Detta gäller

främst de bilister som kommer via Limfjordsbron. Om

de varit vana att köra en viss väg (Vesterbro, Vin-

gaardsgade och Algade) till varuhusen vid Nytorv tycks

de ha svårt att lära sig en annan väg (Strandvejen).

Detta trots att den nya vägen är kortare, snabbare och

säkrare.

Kritiken från bilisterna och varuhusen vid Nytorv har

gjort att Ålborgs Handelsstandsforening från att från

början ha varit positiv till trafikplanen nu börjat

att kritisera den. Det bör dock observeras att trafi-

ken in till centrum mätt som antalet bilar som passe-

rar på Limfjordsbron och Vesterbro har ökat efter

trafikomläggningen. Detta trots att det i samband med

trafikomläggningen arrangerades en separat bussfil på

Limfjordsbron och Vesterbro vilket innebar att det

från att tidigare ha varit två biltrafikkörfält söder-

ut över Limfjordsbron nu endast blev ett. ökningen av

trafiken in till centrum, och därmed antalet kunder,

är så mycket mer anmärkningsvärd, eftersom trafiken

totalt i landet minskade. Kritiken mot planen saknar

därför grund i verkligheten eftersom antalet kunder

ökar och bilisterna accepterar någon minuts längre

körtid. Problemet har varit att planen marknadsförts

för dåligt.
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4.8 lnformellt_samarbete_g§v_resultat

Trafikplanen utarbetades av den tekniska förvaltningen

tillsammans med det kommunala bussbolaget. Efter det

att planen var utarbetad sändes den på remiss till

olika organisationer. Planen samt det material som

erhölls i remissomgången lades sedan fram i byrådet

som i stort accepterade planen och beslöt att den i en

första etapp skulle genomföras hösten 1981.

I samband med remissarbetet kan det påpekas att Ålborg

Handelsstandsforening lade ned ett mycket stort arbete.

Man organiserade sig i fem grupper, en för var och en

av de föreslagna fyra trafiksektorerna samt en för om-

rådet väster om Vesterbro. Det framtagna materialet

sändes sedan till teknisk förvaltning och ingick i

underlagsmaterialet för revideringen av planen. By-

rådet fäste mycket stort avseende vid planen och disku-

terade uteslutande denna vid två sammanträden. Vid

omröstningen om planen var enigheten också mycket stor

att den skulle genomföras. 27 av 31 ledamöter röstade

för ett genomförande.

Förutsättningen för att få fram planen var en okonven-

tionell intern arbetsorganisation inom teknisk förvalt-

ning. Man bildade en projektgrupp bestående av fyra

handläggande tjänstemän från var ochen av teknisk

förvaltnings fyra avdelningar samt en representant för

det kommunala bostadsbolaget. Denna projektgrupp hade

ansvaret för utarbetandet av planen. Till sin hjälp

hade de en styrgrupp bestående av de högsta cheferna

vid teknisk förvaltning till vilka de gjorde avrappor-

teringen om arbetets framåtskridande. Vid kritiska

skeden i arbetet förstärktes styrgruppen med den poli-

tiskt valde chefen för teknisk förvaltning. Det bör

observeras att cheferna på mellannivå ej var involve-
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rade i arbetet. Genom att denna hierarkiska nivå ej

var direkt organisatoriskt inkopplad i arbetet slapp

man delar av den interna byråkratin. Detta torde ha

underlättat arbetet. I likhet med svenska förhållan-

den kan det till och med vara så allvarligt att ett

konventionellt upplagt planarbete, där olika avdel-

ningar utarbetar var och en sina delar av planen, som

sedan skall sammanjämkas med de delar andra avdelning-

ar utarbetat, kunnat äventyra hela planen.

I den konventionella planeringsprocessen skall t ex

det arbete som görs inom trafikavdelningen godkännas

på olika nivåer inom avdelningen innan man kan ta

kontakt med andra avdelningar. Denna formella gång

kan skapa mycket stora administrativa problem. Anled-

ningen till detta är att en mängd särintressen och

byråkratiska regler då kan hindra ett engagerat arbete

från planförfattarna.

Med den tillämpade projektmetodiken fanns inom projekt-

gruppen ett mycket stort engagemang som förde arbetet

framåt tillsammans med en mycket stor volym extraarbete

vid kritiska tidpunkter. Hela tiden fanns även en

kraftig uppbackning från styrgruppen. Erfarenheterna

från denna typ av tillfälliga projektgrupper med en

styrgrupp är därför mycket positiva.
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5 OSLO - ARKITEKTTÄVLING KAN AVGÖRA CENTRUMS

FRAMTIDA UTFORMNING

5.1 Elaneringsförutsättningarna förändras

I likhet med många andra större städer i Västeuropa

antog man i Oslo på 1960-talet att trafikproblemen i

centrum skulle lösas med hjälp av en omfattande motor-

vägsbyggnation. 1970 satte emellertid politikerna

stOpp för dessa planer och gav tjänstemännen i uppdrag

att utarbeta en trafiksaneringsplan. Denna "gatebruks-

plan" presenterades 1971 och avsikten var att den

skulle genomföras omgående. Ännu har den inte genom-

förts till alla delar men 1982 kom ett beslut om att

den skall vara genomförd 1985.

Huvudtanken i gatebrukSplanen är att de olika trafik-

medlen skall separeras från varandra. Gatebruksplanen

är en principplan. Det är därför ingen fast plan utan

i de enskilda saneringsfallen utarbetas särskilda

detaljplaner för genomförandet. Centrum är vidare in-

delat i fyra sektorer som i sina yttre delar begränsas

av kapacitetsstarka trafikleder. Detta innebär att

man har ett trafiksektorsystem, dock av relativt mild

karaktär. Ju närmare centrum man kommer desto mer

kontroversiellt blir emellertid genomförandet.

5.2 Eillfälligäeäeä ses segtäumaygääasaiag

Det finns ej någon funktionell analys som ligger bakom

avgränsningen av centrum. Beroende på vilket samman-

hang man arbetar inom så använder man olika avgräns-

ningar. Gemensamt för de olika avgränsningarna är

Oslofjorden. Norrut använder emellertid trafikplane-

rarna en relativt snäv gräns i Henrik Ibsens gata,

Teatergatan och Fredriks gata medan den centrumgräns
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som används i statistiska sammanhang även inrymmer

mycket stora bostadsområden norr om denna gräns.
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Figur.5 : Centrumavgränsningar i Oslo

Figure 5: City centre delimitations in 0310

Ett annat problem när det gäller avgränsningen av

stadscentrum är Oslos politiska indelning. Staden har

39 fungerande politiska stadsdelar som var och en har

sina politiska förtroendemän. Centrum är emellertid

uppdelat mellan fyra olika politiska stadsdelsgrupper.

Därför har inte centrum något politiskt ansikte utåt

som kan tillvarata centrums intressen. De som har

sin verksamhet förlagd dagtid till centrum bor som

regel ej där ochhar därmed ej heller möjlighet.att
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delta i centrums politiska liv. På senare tid har

emellertid ett särskilt trafikråd med 16 olika med-

lemmar från näringsliv och organisationer bildats.

Detta trafikråd skall deltaga i planeringen av cent-

rums trafiklösningar. Trafikrådet har emellertid ej

någon beslutande funktion utan är endast rådgivande.

Avsikten med trafikrådet är emellertid att tillvara-

taga även de Oslobors intressen som ej bor i centrum

men använder centrum som arbetsplats, rekreations-

centrum och inköpsplats.

5.3 ;ngen samlad_planering_för_centrum

Oslo centrum har under de senaste decennierna ej varit

föremål för någon samlad planering. Planeringskapaci-

teten har varit begränsad och främst inkopplad på ut-

byggnaden av nya sovstäder och andra planeringsuppgif-

ter. Det kommunalpolitiska intresset har ej heller

varit speciellt inriktat på centrum. Denna styvmoder-

liga behandling kanske kan ha sin förklaring i att man

trott att centrum ej varit speciellt problemfyllt.

Detta i sin tur innebär att man inte har något särskilt

omfattande analys- och planeringsmaterial avseende

centrum. Bland annat saknas centrala bitar såsom vem

som brukar centrum till vad, när, hur och varför. Det

material man har omfattar främst gatebruksplanen samt

material inför tävlingen "Byen och fjorden".

I samband med tävlingen "Byen och fjorden" har intres-

set för centrum ökat. Man har därför gjort en centrum-

analys där olika representanter för boende, näringsliv

och forskning diskuterat centrums tillstånd och prob-

lemen där. I denna analys har man funnit en rad prob-

lem som har betydelse för centrums framtida utveckling.

Naturligtvis är härvidlag trafiken ett problem som

nämns av alla. Det är emellertid slående att den egna
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utgångspunkten betyder mycket för hur mycket man uppfat-

tar problemen. Näringsidkarna ser t ex trafikproblemen

på ett helt annat sätt än trafikplanerarna.

I centrumanalysen har man funnit att centrums betydelse

för arbete, boende och varuhandel har minskat. Rollen

som rekreations- och social mötesplats har däremot ökat.

Om detta är ett problem är upp till var och en att be-

döma. I vart fall är det en utveckling som något står

i strid med gängse uppfattningar bland politiker och

planerare. Traditionellt har man sett det som ett prob-

lem att få plats med alla företag som vill lokalisera

sig i centrum, d v 5 överbelastningen av centrum. Utveck-

lingen pekar nu på att det på sikt kommer att bli en

sysselsättningsreduktion i stadscentrum. Detta i sin tur

kommer att få allvarliga följder för varuhandeln som är

beroende av en hög sysselsättningsnivå för omsättningen.

Sysselsättningsreduktionen kommer på detta sätt att för-

stärka de tendenser som redan finns att centrumhandeln

får en minskad relativ betydelse. Denna minskade bety-

delse är ett resultat av den utbyggnad som varit av

centrumanläggningar i förorterna. I dessa anläggningar

har centrumhandeln oftast filialer. De konkurrerar med

andra ord med sig själva.

Det har varit en medveten politik i Oslo att man skall

undvika stormarknadsetableringar inom Oslo. Anledningen

till detta är att man vill skydda bredden och djupet i

centrums varusortiment. 1983 etablerades emellertid en

stormarknad i Östad i en ledig lagerbyggnad. Det före-

tag som etablerade sig var det svenska OBS och det finns

skäl att tro att den etablerade lokalytan är betydligt

större än den man fått tillstånd till. Denna etablering

kommer att inverka menligt på centrumhandeln på samma

sätt som de köpcentra som finns i grannkommunerna gör

det.
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05105 centrum kan ur inköpssynpunkt sägas vara delat

i en västlig och en östlig del. Gränsen går vid Eger-

torget. De som bor i väster handlar i den västliga

delen medan de som bor i öster handlar i den östliga

delen. De köpstarka grupperna bor i väster och följ-

aktligen har de västliga delarna av Oslo centrum en

högre miljömässig standard än den östliga. Den öst-

liga delen av centrum har ännu inte fått den grad av

trafikseparering och inrättande av gågator som den

västliga. Dessutom är genomfartstrafiken i den öst-

liga delen av centrum ett större problem än i den väst-

liga. Behovet av miljöförbättrande åtgärder i de

östliga delarna är därför stort. En del av denna för-

nyelseprocess har redan kommit igång på Torggata där

nya affärer etableras. Torggata håller på detta sätt

på att bli östcentrums shoppinggata. Både planerare

och handlare är överens om att Torggata har de bästa

förutsättningarna för att fylla denna funktion men

politikerna anser att Storgata skall bli den nya

shoppinggatan.

En tendens inom detaljhandeln är att det inom vissa

varugrupper, t ex spisar, kylskåp, frysboxar m m,

etableras ett nytt köpmönster. Konsumenten besöker en

centrumhandel och får där råd angående sitt planerade

inköp och köper sedan varan i ett perifert lågpris-

varuhus. Detta innebär naturligtvis på sikt att detalj-

handeln i centrum får svårigheter att överleva efter-

som man i centrum får betjäna kunderna medan kunderna

sedan köper varorna i konkurrerande externa etabler-

ringar med låg personaltäthet. Detta mönster är inte

så uttalat i Oslo eftersom de perifera lågprisvaru-

husen till stora delar saknas. Handeln i Oslo centrum

har därför klarat sig betydligt bättre än i andra jäm-

förbara städer.
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5-4 Qmäördsl§i99_a2 Barksringselêtêeä

En väsentlig förutsättning för att detaljhandeln i

centrum skall fungera är att det finns parkerings-

platser. Samtidigt är gatuparkering ett ur miljösyn-

punkt icke önskvärt förhållande. I Oslo avser man

därför att ta bort så mycket gatuparkering som möjligt

och i stället ordna parkering i parkeringshus. Nyss

har ett parkeringshus färdigställts i utkanten av Oslo

centrum och förutsättning för byggnadslov av detta par-

keringshus var att lika många gatuparkeringsplatSer

försvann som det blev nya parkeringsplatser i parke-

ringshuset.

Detta parkeringshus byggdes strax utanför ringen.

Egentligen borde det byggts innanför ringen. Detta

illustrerar emellertid en annan svårighet i planerings-

arbetet, nämligen att finna lämpliga tomter för parke-

ringshus. Detta i sin tur kommer troligen att medföra

att den policy man har att överföra gatuparkering till

parkeringshus kommer att ta mycket lång tid. Princi-

pen att överföra gatuparkering till parkeringshus har

mött ett mycket positivt gensvar från näringslivet.

5.5 gästligt_k9n§ultbälte

Efterfrågan på kontorslokaler i de centrala delarna av

Oslo är ganska låg. Detta beror dels på att tillväxt-

branscherna önskar annan lokalisering, dels på att

efterfrågan till stora delar blivit stillad genom ett

stort lokaltillskott av till kontor ombyggda industri-

lokaler. Tillväxtbranscherna överger till stora delar

de centrala delarna för att lokalisera sig i de västra

delarna av Oslo samt de östra delarna av grannkommunen

Bärum. Här har till exempel IBM sitt nya huvudkontor

och här har även ett stort antal konsultbyråer sina
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kontorsbyggnader. De som investerar i centrum är

främst organisationer av olika slag såsom banker, fack-

föreningar, landstinget och staten. Det finns därför

möjlighet att skönja hur tillväxtbranscherna satsar

på perifera lokaliseringar medan organisationerna

alltmer övertar centrum.

Det är en målsättning att få in så lite trafik som

möjligt i centrum. Därför har man i Oslo kommun

nyligen beslutat att de nya byggnader som uppförs ej

får utrustas med mer parkeringsplatser än vad som är

absolut nödvändigt för att tillfredsställa ett mini-

malt behov för hantverkare, handikappade etc. För en

stor kontorsbyggnad kan det endast röra sig om ett få-

tal platser. När nya kontorsbyggnader uppförs behöver

man ej heller betala avlösenavgifter till kommunen.

På sikt kommer detta naturligtvis att innebära färre

parkeringsplatser i centrum mendenna process tar lång

tid. En annan och mera konspiratorisk förklaring till

de nya parkeringsnormerna kan vara att man vill få full

beläggning i redan uppförda parkeringshus.

5.6 gvsaknad_ay framtidsmålsättningar

I Oslo saknar man idag målsättningar avseende centrums

framtid. Några målsättningar avseende framtida funk-

tion finns ej heller uttalade i tävlingen om "Byen och

fjorden". Det hade annars varit utmärkt att i detta

sammanhang göra vissa markeringar avseende vilken

framtida funktion man önskar hos centrum.
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Att för Oslos del anta ett förfall av den typ somman

kan iakttaga i vissa utländska städer i och med att

man fått ett generellt minskat bruk av centrum kan

man knappast befara. Troligen kommer emellertid de-

centraliseringen av verksamheter att fortsätta. Detta

kan innebära att centrum får en ny roll. Det kan där-y

för vara möjligt att satsa på centrums roll som rekrea-

tionscentrum som kompensation för en förlorad roll

som arbetscentrum.

På byplankontoret har man saknat en koordinering av

planeringsåtgärderna i centrum. Inom en nära framtid

kommer man emellertid kanske att samla olika sektor-

intressen i en särskild grupp med uppgift att samordna

planeringen i centrum. Denna organisationsförändring

borde kombineras med någon form av centrumdelegation

från de fyra centrumstadsdelarna. Om på detta sätt

politiker och tjänstemän kunde mötas skulle förutsätt-

ningarna för en samordnad centrumplanering innehållande

idéer om centrums framtida funktion öka avsevärt.

5.7 önskemål_om ökad_central_bgsättning

Trots bristen på målsättningar för centrums utveckling

har det länge varit en politisk vilja att öka bosätt-

ningen i de centrala delarna av staden. Man har dess-

utom önskat att befolkningen i centrum skall ha unge-

fär samma struktur som i kommunen som helhet. Denna

typ av målsättningar speglar ganska väl hur politikerna

kommit i otakt med verkligheten.
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Icke desto mindre försöker man på olika sätt att öka

boendet. För inte så länge sedan byggdes i Oslo ett

nytt kontorskomplex. Politikerna tvingade då bygg-

herrarna att även inreda tio lägenheter. Dessa lägen-

heter hör naturligtvis inte hemma i kontorskomplexet

och kommer inte heller att vara bebodda på vanligt

sätt. Troligen kommer de att vara övernattningslägen-

heter för olika firmors tjänstemän. Ett annat exempel

på svårigheterna med att uppehålla boendet i centrum

är omvandlingen av bostäder till hotell, något som

kommunen ej kan hindra. Ett annat exempel är det väl-

bekanta fenomenet att det blir färre lägenheter efter

ombyggnad än det var före. Med tanke på de stora om-

byggnadsprojekt som kommer att ske i Oslo är det därför

en illusion att tro på en oförändrad central folkmängd.

Folkmängden i Oslo centrum visar nämligen inga tendenser

att stagnera. Nedgången i antal är snabb. 1960 bodde

21 000 personer i centrum och 1970 hade detta värde

sjunkit till 13 000 för att 1980 vara nere i 9 000.

Under det senaste decenniet har visserligen minsknings-

takten avtagit men ligger trots detta på 4,6 procent

per år. I likhet med flertalet andra större städer

är barnandelen liten och andelen äldre stor.

Även antalet sysselsatta i Oslo centrum har minskat

sedan 1960. År 1960 var det 124 000 personer syssel-

satta i Oslo centrum medan motsvarande Värde år 1970

var 113 000. 1978 har det beräknats till 115 000. En

viss stabilisering kan iakttagas under 1970-talet.

Huruvida dessa tendenser kommer att bestå i framtiden

är omöjligt att avgöra. Intresset för perifert kon-

torsbyggande är som påpekats stort.
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I likhet med flertalet andra större städer dominerar

kontorsarbetsplatserna centrum med nära 60 procent av

de sysselsatta. Industri, institutioner m m och de-

taljhandel har ungefär lika stora delar av de åter-

stående 40 procenten.

5.8 §oneplanen_ogh_gatebrukspl§nen

I mitten av 1970-talet hade Oslo centrum en zonplan.

I denna fastslogs två centrala målsättningar, dels

skulle sysselsättningstillväxten hejdas och dels skulle

boendet öka. Det har senare visat sig att målsättning-

arna redan när de infördes var föråldrade och det är

frågan om de idag är aktuella. När målsättningarna

togs trodde man att man hade en sysselsättningstill-

växt i centrum menverkligheten var att stagnation och

tillbakagång redan hade börjat. De regleringsbestäm-

melser som då infördes kom därför att verka mer begrän-

sande än avsett eftersom näringslivet hade en generellt

ökande lokalkonsumtion per sysselsatt.

Utöver dessa målsättningar för centrum har man även

haft andra målsättningar med effekter på centrum. Det

är då framför allt att man skall stärka den kommersiel-

la servicen i de nya perifera stadsdelarna, framför

allt vad gällerdagligvaruhandel.

För att nå de målsättningar som angivits ovan har man

två medel, dels soneplanen, dels gatebruksplanen. Zon-

planen är en vägledande plan som för varje kvarter an-

ger markanvändning och byggrätt (arealforbruk og ut-

nyttelsegrad). Zonplan är emellertid inget juridiskt

begrepp och därför kallas planen för reguleringsplan.

Denna typ av plan finns endast för centrum. Den an-

vänds i samband med byggnadslovgivning och möjligheter

till dispens från reguleringsplanen finns naturligtvis.
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Gatebruksplanen presenterades i samband med zonplanen

och den överordnade idén i denna plan är att man skall

få bättre miljö i centrum och då framför allt centrums

bostadsområden. För att nå detta har man planer på

att genomföra och har även genomfört vissa åtgärder.

Det man främst önskar är att få bort genomfartstrafi-

ken. Det sker genom att bygga ut kapacitetsstarka

trafikleder runt centrum. Tävlingen "Byen och fjorden"

är ett led i denna önskan och här är ett av problemen

hur trafiken skall dras längs fjorden. Vidare skall

centrum delas in i fyra trafiksektorer mellan vilka

biltrafik ej kan ske utan att först uppsöka sökar-

ringen runt centrum. Mönstret känns igen från andra

städer.
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Gatebruksplanen omfattar även en kollektivtrafikprio-

riteringsplan där kollektivtrafiken får egna körfält

i gatorna. Ett av de områden man ytterligare önskar

prioritera är godstrafiken. Lastbilarna kan emeller-

tid ej få köra i kollektivtrafikfilen utan måste köra

tillsammans med personbilarna. Det man gjort är att

ordna särskilda lastnings- och lossningsplatser för

dem i centrum samt gett tillstånd för dem att köra i

gågatorna mellan kl 18 em - lO fm. Därutöver finns

vissa dispensmöjligheter för post, telegraf m m.

5.9 êktiy gentrumförening

De stora företagen i Oslos centrum är märkligt passiva

när det gäller att försöka påverka utvecklingen i

centrum. Däremot är Oslo centrumförening som främst

består av köpmän kring Egertorvet desto mer aktiva.

Framför allt har de åsikter om hur parkeringen bör

ordnas. På deras initiativ har de senaste parkerings-

husen som byggts i centrum fått en delvis annorlunda

skötsel än vad som varit vanligt. Kommunen svarar för

driften av parkeringshusen men privat kapital har be-

kostat uppförandet och äger ävenden lokalyta i parke-

ringshuset som hyrs ut till kontor m m. Inom centrum-

föreningens ram finns det även gatuföreningar som be-

kostar uppvärmningen av gågatorna vintertid. Förutom

att detta är värdefullt ur miljömässig synpunkt bidra-

ger det även att hålla städningskostnaderna i butikerna

nere. På detta sätt ger denna miljöinvestering fak-

tiskt ett positivt netto för butikerna i kronor räknat.

Centrumföreningen är i sin tur en del av den mäktiga

och aktiva Oslo Handelsstandsforening. Centrumföre-

ningen var även representerad i utredningen om Sent-

rumanalysen - ett debattinlegg om sentrumutvikling".

Denna kontakt var mycket positiv för byplankontorets

del. Några mer organiserade kommunala försök att få
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kontakt med intressenterna finns annars inte.

Detta kan illustreras med tävlingen om "Byen och

fjorden". Initiativtagare till tävlingen var inte

Oslo kommun utanden ideella föreningen Sällskapet for

Oslo bys väl. Denna förening som ursprungligen

främst hade sitt intresse i att bevara kulturhistoris-

ka byggnader har under den senaste tiden fått en bre-

dare framtoning och är nu mycket intresserad av plane-

ringsfrågor som berör stadens utveckling. Föreningen

står fri från olika intresseorganisationer och har

blivit en positiv faktor i planeringen av Oslo centrum.

Den har dock ingen formell rätt att uttala sig i pla-

neringsfrågor men hörs trots detta i olika planerings-

sammanhang.

En sammanslutning som baseras på partssammansättning

är däremot Trafikplanrådet för centrum. Inom denna

organisation finns representanter för bilister, cyklis-

ter, fotgängare, taxi, polis, yrkeschaufförer m m.

Deras uppgift är att fortlöpande följa arbetet med

trafikplaneringen i centrum. Samarbetsformen är rela-

tivt ny men synes fungera väl för de inblandade par-

terna.

5-10 âaäsê så_pesitiv_pla9eäiag

Det finns idag en klar fara i att alltför många rest-

riktioner läggs på verksamheter och trafik i centrum.

Var för sig kanske de kan motiveras men summan av dem

kan bli att centrum får en negativ utveckling som för-

svagar ställningen i regionen. Hur negativ denna ut-

veckling kommer att bli vet man ej.
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Den politik man fört i Oslo avseende centrum har haft

restriktioner av olika slag som främsta medel. Det

har varit försök att hejda arbetsplatstillväxten, ut-

byggnadsvolymer, parkeringsmöjligheter m m. Effekten

av demedel kommunen infört är emellertid osäker efter-

som nedgången i sysselsättning började innan sonepla-

nen började tillämpas. Man har även mycket liten på-

verkan på existerande fastigheter med zonplanens be-

stämmelser eftersom dessa är knutna endasttill ny-

byggnation. I ljuset av detta efterlyser man mera

positiva grepp, t ex en satsning på centrums miljö-

mässiga och rekreationsmässiga kvaliteter. En sådan

satsning skulle kunna innehålla tre olika element:

1. en upprustning och miljömässig förstärkning av de

östra delarna av centrum som idag har en dålig

miljö

2. frigöra sjösidan så att den kan användas för re-

kreationsverksamheter

3. kanalisera en del av byförnyelsemedlen till cent-

rums randzon.

En satsning av denna typ på centrum som rekreations-

plats skulle ge centrum en ny och spännande roll när

den gamla successivt avtar.

5.ll Erioriteringgsyårigheter

Det finns idag uppenbara intressemotsättningar mellan

hamnmyndigheterna och byplankontoret. Hamnmyndighe-

terna önskar stärkaOslo hamn och följa med i den

teknologiska utvecklingen avseende lasthantering. Detta

kräver ökade arealer jämfört med idag. Oslo byplan-

kontor å sin sida önskar öppna hamnfronten för andra

verksamheter och ge allmänheten tillträde till fjorden

som idag är blockerad av hamnverksamheten. Hur denna
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kraftmätning kommer att avlöpa vet man tidigast när

tävlingen om "Byen och fjorden" är avgjord. Det är

emellertid redan nu klart att markanvändningsföränd-

ringar, som hamnmyndigheterna kommer att motsätta sig,

kommer att föreslås. En faktor som talar för ändrad

markanvändning är att Akergruppen söker en ny använd-

ning för det nedlagda skeppsvarv de äger som ligger

Vid fjorden i centrum. Denna del av fjordfronten är

en av demest attraktiva och spännande i tävlingen om

Byen och fjorden och kommer säkert att bli föremål för

olika förändringsförslag. I och med att markägaren

söker ändrad användning är förutsättningarna för att

detta kommer att ske säkerligen stora.

Strax väster om centrum i Nyland Väst finns det lediga

attraktiva arealer som man söker finna ny användning

för. Även dessa arealer ägs av Akergruppen och det

man är mest intresserad av är att bygga ett nytt stort

kongresshotell. Det är heller ingen tvekan om att

marknaden är intresserad av en sådan västlig exploate-

ring. Saken kompliceras emellertid av att det vid en

nyligen avhållen arkitekttävling för Grönlands Torv i

centrums östrarandzon föreslogs byggnation av ett

kongresshotell med tillhörande anläggningar. För by-

plankontoret är saken delikat. Marknaden prefererar

det västliga läget men samtidigt behövs en positiv

injektion, t ex ett kongresshotell, i den östliga de-

len av centrum. Som i så mycket annat i samband med

centrumplaneringen hoppas man att tävlingen om Byen

och fjorden skall ge Vissa svar. En faktor som talar

till förmån för en utbyggnad i öster är den utbyggnad

av centralstationen och en ny bussterminal som håller

på att ske där. Detta verkar naturligtvis attraktivt

på ett kongresshotell och för detaljhandel.
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5.12 Qegegtraliseringstendenser

Det finns idag genom företagens agerande många indika-

tioner på att centrum håller på att förlora sin sär-

ställning som plats för utbyte av informationer. Fö-

retagens externa behov av informationsutbyte och kon-

takter klaras av utan personförflyttningar samtidigt

som flera tidigare externa kontakter blivit interna,

t ex genom reproduktionsteknologins utveckling. Detta

gör att många företag flyttar från spridda otidsenliga

lokaler i centrum till moderna i de perifera delarna

av staden. Till de större företag som flyttat ut till

det västra konsulentbältet vid Lysaker, Sandvik och Hå-

vik hör IBM och Det norske Veritas. I samband med Det

norske Veritas utflyttning gjorde byplankontoret en

studie av vad som händer med de lokaler man lämnade.

Det visade sig då att dessa kom att användas av små-

kontor och att det blev en avsevärd reduktion av an-

talet sysselsatta i lokalerna i och med denna föränd-

ring. De nya företagen använder betydligt mera yta

per sysselsatt än Det norske Veritas och sammantaget

blev därmed sysselsättningen lägre.

5.13 Qsäker_trafikpglitik_i_detaljerna

Målsättningarna från mitten av 1970-talet angående

bättre miljö i centrum ligger fast. I samband med

Kommunplanen 1980 skärptes de emellertid till att om-

fatta en prioritering av kollektivtrafiken på biltra-

fikens bekostnad. Denna trafikpolitiska kursändring

har ifrågasatts av framför allt köpmännen i centrum

som önskar en mera positiv inställning till bilismen.

Det finns även en viss skepsis bland flera politiker

att genomföra vissa åtgärder som föreslås i gatebruks-

planen, t ex byggandet av encentral cykelväg. Detta

beslut är också uppskjutet. Inför framtiden finns en
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Viss osäkerhet. Grundprinciperna i gatebruksplanen

kommer att ligga fast men Vissa modifieringar kommer

troligen att ske med hänsyn till den kritik som före-

kommit.
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6 MALMÖ - GÅGATOR VITALISERADE CENTRUM

6 : l êmäisiês_citzargräns§ing_

Malmös city är starkt knutet till det gamla stadsområ-

det innanför vallgravarna. Malmö har emellertid även

gjort ett antal intressanta analyser över citys av-

gränsning med användande av olika metoder. Enligt den

första metoden använder man ett centrumfunktionsin-

dex (CFI) som anger att de kvarter som har mer än 50

procent av kvarterets yta inom centrumfunktioner ingår

i centrala affärsdistriktet (CBD). Den andra metoden

innebär att man mäter butiksfasaden per kvarter och då

mer än 50 procent av fasadens längd utgörs av butiker

bedöms kvarteret tillhöra CBD. Den tredje metoden är

baserad på markvärdet. Om det taxerade markvärdet per

m2 uppgår till 25 procent av det högsta kvadratmeter-

värdet i staden bedöms fastigheten tillhöra CBD. Dessa

typer av cityavgränsningar har gjorts 1971 samt 1980-82.

Avgränsningarna visar att city har sin tyngdpunkt inom

de centrala delarna av Gamla staden med utlöpare åt sö-

der och öster. Under undersökningsperioden har utsträck-

ningen åt söder (Södra Förstadsgatan) försvagats medan

den åt öster förstärkts (bort mot Drottningtorget).

Detta markeras av pilarna på figur 7. Det är främst

etablerandet av Caroli City som medfört att området bort

mot Drottningtorget fått förstärkt citykaraktär.

6.2 görändäad problembild

Under 1960-talet dominerade konflikten mellan ett gam-

malt trångt gatunät, få parkeringsplatser och en

alltmer svällande trafik. Trafikfrågorna hade högsta

prioritet och den planeringsidê som låg bakom olika

åtgärder i Gamla staden var att biltrafiken skulle

dras in i och genom Gamla staden. Det expanderande
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Figur 7 : Innerstaden och city (mörk ton)

Figure 7: Inner area and city core (dark tone)

1960-talet satte sin prägel även på bebyggelseplane-

ringen och rivning och nybyggnad var den förhärskande

förnyelsetekniken.
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Figur 8 : Översiktlig trafikledsPlan för city från 1966

Figure 8: 1966 overwiew traffic plan for the city core
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I det stagnerande 1970- och 1980-talet har nya idéer

slagit igenom och dessa idéer avser man även att

arbeta med i framtiden. På 1960-talet ansåg man att

bilen hade för liten plats i stadsbilden. Nu arbetar

man mycket aktivt för att minska bilanvändning och

bilutrymme i city. Den tidigare kontoriseringen har

ersatts av en satsning på centralt boende och för-

nyelsetekniken genom rivning och nybyggnad har ersatts

av bevarande och ombyggnad. Utformningsfrågorna av-

seende byggnaderna spelar betydligt större roll än

tidigare och den tidigare respektlösheten avseende

kvartersindelning och gatunät har övergivits till för-

mån för ett bevarande av desamma.

Uppfattning och definition av problem och därmed

sammanhängande planeringsinriktning har totalt för-

ändrats sedan l960-talet. Om ytterligare svängningar

kommer att ske, t ex vid en kraftig ökning av lokal-

efterfrågan, är omöjligt att förutspå.

6-3 Eriasgslerejekêeä : en_hst-p9têtis

I kvarteren Kaninen och Falken har Folksam, Bunkeflo-

byggen och Solidar planer på att bygga ett stort nytt

butiks-, kontors- och hotellkomplex. I kombination

med projektet skall även en ny bussterminal byggas.

Projektet är mycket stort och kan innebära en vitali-

sering av stora mått för det tillbakagående området

kring Södra Förstadsgatan. Eftersom marknaden för

butiker (butikslokaler ovanför gatuplan är idag svåra

att hyra ut) och kontor redan är pressad kommer vita-

liseringen att betyda tillbakagång någon annanstans.

Det gäller därför för exploatörerna att ha mycket is

i magen i samband med en eventuell uthyrning.
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Frågetecknen är nämligen inte-stora enbart vad gäller

uthyrningssituationen utan även när det gäller den

politiska behandlingen. Triangelprojektet är en het

potatis då det finns grupper som anser att projektet

är för stort, byggnaderna för höga, inglasning av

Södra Förstadsgatan olämplig m m. Det finns också

grupper som aktivt arbetar för att projektet skall

komma till stånd och det är främst byggnadsarbetarför-

bundet och byggnadsindustrin som här ser sysselsätt-

ningsmöjligheter.

Triangelprojektet visar med önskvärd tydlighet den

spänning som finns mellan översiktlig planering och

enskilda projekt. Stadsbyggnadskontoret måste i sina

bedömningar ta hänsyn till en komplex situation där

effekterna av Triangelprojektet i andra delar av

staden skall bedömas och värderas. Exploatörerna,

byggnadsarbetarna och byggindustrin, behöver i sitt

agerande inte fästa samma stora vikt vid negativa

effekter i andra stadsområden.

6-4 Erêmfiéa_pla9e§isgêiêrikäning Elêr

Den framtida inriktningen för planeringen i Gamla

staden lades fast redan 1973. Inriktningen har en

principiell karaktär och avsikten är sedan att detalj-

åtgärderna skall stå i samklang med principerna. Ut-

redningen omfattar tre olika delar, dels ett samordnat

trafiksystem för gång- och biltrafik, dels ett sam-

ordnat system för kollektivtrafik, dels ett förslag

till markanvändningsplan.
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I det samordnade trafiksystemet för gång- och biltrafik

föreslås ett införande av fem olika trafikzoner, kon-

vertering av vissa gator till gågator samt att vissa

gator skall få genomfartskaraktär. Systemet är upp-

byggt enligt Bremenmodellen. Det decennium som gått

sedan beslutet togs har inneburit ett successivt genom-

förande av förslaget i dess olika delar och detaljer.

Genomförandet av förslaget till kollektivtrafiksystem

har ej skett så planenligt söm biltrafiksystemet. Det

är emellertid endast på en punkt där en skillnad

mellan plan och genomförande kan iakttagas. Det gäl-

ler kollektivtrafikdragningen i Engelbrektsgatan som i

stället har dragits via Stortorget.

Markanvändningsplanen innebär att de östra ochvästra

delarna av Gamla staden huvudsakligen reserveras åt

bostäder medan de centrala delarna reserveras åt

handels- och kontorsfunktioner. I övergångszonen

mellan bostäder och butiker längs Djäknegatan och

Engelbrektsgatan lokaliseras parkeringsanläggningar.

Malmö har ett negativt flyttningsnetto. Detta gäller

emellertid endast totalt för Malmö. Om man studerar

stadens olika delar framträder intressanta skillnader.

Framför allt är det att de centrala delarna av Malmö

har ett positivt flyttningsnetto. De resonemang och

diskussioner som ofta förs angående återflyttning till

staden kan alltså avläsas i faktiska siffror. Mål-

sättningen om att ha boende i de centrala delarna av

staden synes alltså vara helt i samklang med männi-

skornas värderingar och beteenden.
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År 1978 beslutade man,i enlighet med de tidigare om-

talade målsättningarna, att göra Södergatan, Baltzars-

gatan och Skomakaregatan till gågator. Ur detaljhan-

delssynpunkt var det naturligtvis av stort intresse

att se hur dessa åtgärder påverkade detaljhandelns om-

sättning och struktur. År 1981 genomförde man därför

en studie med detta syfte. Tyvärr hade man inte data

för utgångsläget utan fick ta för 1975 för vilket år

man hade data.

Undersökningen visar att införandet av gågatorna hävt

den tidigare negativa omsättningsutvecklingen för bu-

tiksbeståndet vid gågatorna. Totalt har man vunnit en

marknadsandel på 0,2 procent inom de branscher som är

representerade vid gågatorna. ökningen är emellertid

inte jämnt fördelad. Vinnare är framför allt glas-,

present- och bokaffärer medan gruppen övriga butiker

som innehåller möbel- och mattaffärer, järnaffärer,

radio- och TV-affärer samt andra affärer som handlar

med skrymmande gods har fått en negativ utveckling.

Detta är naturligt med tanke på de biltrafikrestriktio-

ner som införts. I förstone kan det emellertid synas

något förvånande att gruppen ur-guld-Optik fått en

negativ utveckling. En betraktelse av butiksstruktur

samt sortimentsutveckling och kedjebildningar visar

emellertid att digitalur, guldsmycken etc kan köpas i

flertalet varuhus och även mindre centra. Varorna i

butikstypen som sådan har sålunda förvandlats från att

ha varit av exklusiv karaktärtill att bli ganska van-

ligt förekommande även i förorter och varuhus.
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Undersökningen ger även vid handen att ett rumsligt

detaljhandelsmönster håller på att utvecklas i Malmö.

Ökning av butiksetableringar och omsättning sker dels

i etablerade detaljhandelsstråk som Södergatan, dels i

butikscentra med en stark magnet som t ex Hennes &

Mauritz. övriga detaljhandelslägen mattas och går

successivt tillbaka. Fortsätter denna utveckling

kommer den att innebära en koncentration av detalj-

handeln till ett antal starka och välutrustade centra

och köpstråk medan detaljhandeln i andra delar av

staden sakta försvinner.

6.5 goncentrationstendenser ingm_detaljhandeln

Malmö centrum har av tradition en långsträckt utform-

ning. Denna tradition tänker man även bygga vidare på

i framtiden. Man ser det även som fördel med denna

utsträckning eftersom denna form medger god tillgäng-

lighet både för bilister och kollektivtrafikresenärer.

Delar av detta långsträckta centrum har redan nu och

kommer även i framtiden att få centrumkaraktär. Detta

gäller Södergatan/Skomakaregatan, Caroli City och

Triangeln.

Malmö uttrycker i sina riktlinjer avseende centrums

utbyggnad en underförstådd stark vilja att bibehålla

ett starkt och väl fungerande regioncentrum. För att

åstadkomma detta försöker man att dels lokalisera

olika typer av överordnad kommunal service, dels ge de

rätta förutsättningarna för uppbyggnad av kommersiell

service.
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De arbetsplats- och kundintensiva delarna av centrum -

de tre ovannämnda delcentra - skall ges god tillgäng-

lighet både med kollektiva och individuella färdmedel.

Inom de olika delcentra kommer man via planarbetet

även att försöka få en lämplig sammansättning av olika

verksamheter, både kommersiella och offentliga, så att

de samverkat höjer centrums attraktivitet. Varje del-

centrum skall vidare innehålla några former av kommer-

siella "magneter" såsom ett större varuhus, Hennes &

Mauritz eller liknande. Mellan de tre olika delcentra

är sedan avsikten att man skapar attraktiva gångstråk

med butiker i bottenplanen. Detta naturligtvis för

att göra det attraktivt att gå även mellan olika centra.

De frågetecken som finns avseende ovanstående satsning

på Malmö centrum som överordnat centrum för Skåne har

främst med dimensioneringsaspekterna att göra. Malmö

växer inte längre. Tvärtom går man tillbaka. Arbets-

lösheten är hög och realinkomsterna stagnerar. Frågan

är då naturligtvis om man orkar med en förstärkning av

centrumområdet kring Triangeln så att detta kan mäta

sig med områdena i Gamla staden.

6.6 gllmänna_trafikpglitiska_målsättningar_men_mycket

koakäeza_å2gêrêeä

När man skulle göra upp ett trafikpolitiskt program för

Malmö ställdes politikerna inför cirka 150 olika frågor

som de skulle svara ja eller-nej på. En del av dessa

frågor var av ganska provocerande karaktär och avsikten

var att få ett underlag för hur politikerna såg på

trafikproblemen i staden. Det fortsatta arbetet med

det trafikpolitiska programmet kom emellertid att inne-

bära en kraftig utslätning av olika mål- och motsätt-

ningar.
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Bland huvudmålen för den kommunala trafikpolitiken

nämns t ex:

- att göra aktiviteterna tillgängliga för invånarna

men samtidigt minska trafikens störningar och

olyckor

- att utnyttja trafiksystemen effektivt och därmed

ta hänsyn till miljö och säkerhet"

Det torde vara svårt att hitta någon politiker eller

medborgare som inte kan instämma i ovanstående mål-

sättningar.

Om de trafikpolitiska målsättningarna är urvattnade så

kan inte samma sak sägas om åtgärdsprogrammet om det

konsekvensanalyseras. Nedanstående åtgärdsprogram av-

seende lokalisering av bostäder och verksamheter bör

på sikt innebära en högre exploateringsgrad i bebyggel-

sen kombinerat med ökad flerfamiljshusandel.

"Lokalisering av bostäder och verksamheter bör i ökad

utsträckning ske i syfte

- att begränsa resbehov och reslängder

- att i första hand utnyttja resurserna i det

befintliga trafiksystemet

- att få gynnsamma förutsättningar för en effek-

tiv kollektivtrafik"

De trafikpolitiska åtgärderna inom kollektivtrafiken

där "åtgärder bör vidtagas som främjar kollektivtrafi-

kens framkomlighet och regularitet genom busSkörfält,

bussgator, signalprioritering etc" innebär obönhörligt

att biltrafikanternas-situation försämras.
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Det bör dock påpekas att det i åtgärdsprogrammet ej

finns angivet hur långt man skall gå i enskildheter.

Detta kommer att avgöras i fysiska detaljplaner samt

i den ekonomiska planeringen när olika åtgärder skall

betalas. Riktningen finns därför angiven men ej

vägens längd.

6.7 geddragen arbetsplatsparkering_men_e§ter§råge-

styrs Eeêöäseaäkêring

Tillgängligheten med bil till Gamla staden bestäms av

tillgången på parkeringsplatser. Denna tillgång skall

på lång sikt regleras av de lokala parkeringsnormerna

som i sin tur ligger till grund för stadsplanearbetet.

År 1975 fattade man beslut om att boende- och besöks-

parkeringen skulle regleras av en fri efterfrågan men

att arbetsplatsparkeringen skulle ligga på en nivå

motsvarande 20-30 procent under efterfrågan vid fri

parkering. Detta beslut angående arbetsplatsparkering

har nyligen ändrats i kommunfullmäktige genomatt man

beslutat att oavsett var i staden arbetsplatsen finns

så skall parkeringsmöjligheterna vara beroende på den

kollektiva resestandarden. För Gamla stadens del

innebär detta att de tidigare nämnda 20-30 procenten

har ändrats till 40 procent.

Genomförandet av de lokala parkeringsnormerna har

mycket intressanta inslag. Enligt nuvarande lagstift-

ning kan man enligt uppgift ej hindra en fastighets-

ägare som vill bygga flera parkeringsplatser än parke-

ringsnormen anger. Detta innebär omfattande möjlig-

heter för fastighetsägarna att, om de finner det eko-

nomiskt lönande, kullkasta parkeringsprogrammet. Det

bör dock sägas att det knappast är troligt att någon

fastighetsägare är intresserad av detta eftersom andra
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användningar av lokalytan normalt ger bättre ekono-

miskt utbyte.

I det parkeringsprogram som togs fram 1978 anges fem

olika parkeringsanläggningar i de centrala delarna av

Malmö. Av dessa har endast en (kvarteret Tranan) blivit

realiserad. De andra har uppskjutits eller avskrivits.

Detta står också väl i samklang med det ändrade res-

beteende som kunnat iakttagas sedan slutet av 1970-

talet. I vissa fasta trafikräkningssnitt in mot cent-

rum har man kunnat konstatera minskade fordonstrafik-

mängder på 14-20 procent. Bilanvändningen, och därmed

behovet av parkeringshus, minskar och busstrafiken

ökar.

6.8 Eörhandlingar normallösningen

Det är naturligtvis omöjligt att förutse vilka behov

människor och företag kommer att ha i framtiden och

därmed är det även omöjligt att detaljerat ange hur

marken skall och bör användas. Olika intresenter har

även olika bedömningar och nuvarande lagstiftning

tycks ge utrymme för att olika bedömningar kan mäta

sin argumentationsstyrka i stadsplanearbetet.

Kommunen behärskar gatumarken och allmänplatsmarken

men fastighetsägarna har ett mycket stort inflytande

på marken inom fastigheterna.
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Om kommunen lägger för hårda restriktioner på parke-

ringen på allmänplatsmark minskar utbudet av parkering

medan efterfrågan är densamma. Detta kan innebära en

allmän stegring av priset på parkering och därmed

göra det intressant för fastighetsägare att bygga par-

kering för kommersiellt ändamål. I en sådan situation

kan.det vara svårt för kommunen att avvisa önskemålen

om parkering genom att hävda de lokala parkeringsföre-

skrifterna och zonplanen. Det blir i stället fråga om

en förhandling med givande och tagande.

Det normala förhållandet är emellertid att fastighets-

ägaren ej önskar anordna flera parkeringsplatser än

han är tvungen till. Härvidlag är det intresant att

skåda den skillnad som finns mellan fastighetsägandet

som önskar ett litet antal parkeringsplatser eftersom

de får betala för det och cityhandeln som önskar många

parkeringsplatser men ej behöver ta något ekonomiskt

ansvar för detta.
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7 GÖTEBORG - STADEN MED OCH MOT STRÖMMEN

7-1 Exeassioaea som Eon âv_sig

Under perioden 1950-1975 ökade Göteborgsregionen sin

andel av Sveriges folkmängd från 7,0 procent till 8,4

procent. Detta var den snabbaste procentuella till-

växten i de tre storstadsregionerna. Absolut innebar

det att folkmängden ökade från 496 000 invånare till

691 000.

Efter 1975 har emellertid folkmängdstillväxten inte

varit lika markerad. Situationen karaktäriseras sna-

rare av en stagnation i och med att folkmängden endast

ökat med 4 000 personer sedan år 1975. Detta innebär

att Göteborgsregionen under perioden 1973-1979 haft

ett negativt flyttningsnetto i storleksordningen

8 000 personer.

Göteborgsregionen domineras av de stora exportföre-

tagen inom verkstadsindustrin. Volvo, varven och

SKF stod t ex är 1975 för 42 procent av den totala

industrisysselsättningen och verkstadsindustrin som

helhet för 65 procent. Dessa företag är extremt

exportkänsliga och varvskrisen i mitten på 1970-talet

har medfört att antalet sysselsatta minskat kraftigt.

Samtidigt är expansionen inom övrigt näringsliv ringa.

Bilden kompliceras av att Göteborgs roll som styr- och

ledningscentrum har försvagats underde senaste decen-

nierna. Detta i sin tur innebär att regionens roll

som forsknings-, utvecklings- och innovationscentrum

inom olika branscher har försvagats.
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Från att ha varit ett expanderande område medfram-

gångsrika företag har Göteborgsregionen kommit att bli

stagnerande och problemfylld.

7-2 Sestäussärskêuäes §09 rom sort

De centrumstrukturplaner som gjordes upp på 1960-talet

baserades på en fortsatt kraftig folkmängdstillväxt

och en ökande disponibel inkomst för regioninvånarna.

Den centrumstruktur man planerade innefattade en om-

fattande uppbyggnad av centrumanläggningar i förorts-

kommunerna.

Denna planerade centrumstruktur har ej kunnat realise-

ras. Detta beror dels på den svaga befolknings- och

näringslivstillväxten i regionen, dels på en svag ut-

veckling av köpkraften. Det beror dessutom på icke

planerade detaljhandelsetableringar i gamla industri-

områden samt stormarknadsetableringar. Kommunen har

uttalat sig mot denna typ av etableringar men anser

sig ha för svaga styrmedel för att hindra dem. Detalj-

handelsetableringen i de perifera arbetsområdena beror

på att produktionsförutsättningarna där är bättre än i

planerade centra. I arbetsområden finns god tillgång

till mark för olika ändamål såsom parkering, hantering,

uppställning m m. Marken är dessutom betydligt billi-

gare än i etablerade centra och byggnadskonstruktio-

nerna enklare och flexiblare.
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7.3 gefolkningen_ogh_näringsliyet i stadscentrum

gå: Eilläaka

Folkmängden i centrala staden visar en stadigt sjun-

kande tendens. År 1930 bodde inom centrala staden

cirka 110 000 människor medan motsvarande värde år

1979 var cirka 35 000. Under 1970-talet har emellertid

folkmängdsminskningen bromsats upp på ett markant sätt.

Detta står helt i samklang med de kommunala myndig-

heternas intentioner som på sikt önskar öka invånaran-

talet i centrala staden. I de planeringsramar som

finns anges ett möjligt invånarantal om 45 000 - 50<D0.

Befolkningen i centrala staden består till stor del av

äldre människor samt småhushåll. Barnen är inte lika

rikt representerade som i förorterna. De kommunala

målsättningarna är att man skall reducera dessa skill-

nader så att befolkningsstrukturen i centrala staden

blir mindre avvikande från kommunens genomsnitt. På

samma sätt som folkmängden i centrala staden minskat

har antalet sysselsatta där gjort det. År 1965 var

den förvärvsarbetande dagbefolkningen i centrala sta-

den cirka 80 000 personer medan motsvarande värde år

1975 var cirka 64 000.

De områden som minskat är framför allt de mest cent-

ralt belägna såsom Inom Vallgraven samt de industri-

dominerade som Gullbergsvass, Stampen och Pustervik.

Andra områden som minskat är sådana som varit utsatta

för sanering i likhet med Landala och Haga.

De områden som ökat är främst stenstaden med stora

lägenheter som kunnat kontoriseras. Inom dessa om-

råden är även tillgängligheten med bil bättre än i

city vilket gör dem intressanta ur detaljhandelsaspekt.
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Samtidigt som en rumslig omfördelningägt rum har det

skett en strukturell förändring.

Tillverkning går kraftigt tillbaka vilket i sin tur

kan förklaras med att produktionsförutsättningarna i

stadscentrum har förändrats över tiden. Detta dels

som sådana, dels i relation till ytterområdena. Mot-

svarande fenomen fast i mindre utsträckning kan iakt-

tagas beträffande handel medan enskilda tjänster och

offentlig förvaltning ökat markant. Från att ha varit

en del av Göteborg som inte i alltför hög utsträckning

avvikit från stadens genomsnitt har stadscentrum över

tiden alltmer utvecklats till att bli en kontorsdomi-

nerad del av staden.

7-4 Måggäaêeäterêde Ereblea

Vad som är problem och inte problem måste bedömas uti-

från den ambitionsnivå som finns inom planeringen.

Inom Göteborg har man höga ambitioner inom planeringen

och vad som där uppfattas som ett problem skulle så-

ledes inte säkert uppfattas som ett problem i en

annan stad.

I en stadskärna finns alltid gamla byggnader. När och

hur dessa skall förnyas är naturligtvis en diskussions-

punkt mellan olika intressenter men om det är ett

problem är tveksamt. De omoderna lägenheterna kan

uppfattas som ett problem för vissa intressenter medan

de för andra kan vara en tillgång i och med att de

ökar valfriheten på bostadsmarknaden. Kontoriseringen

av bostadsvåningar kan upplevas som ett problem av de

boende som därmed undandras bostäder men är samtidigt

en förutsättning för många verksamheters överlevnad.

Problemen är därför inte entydiga utan obestämbara

och mångfasetterade.
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Flertalet bedömare är emellertid överens om att trafik-

situationen i stadscentrum medåtföljande buller, olyckor

och avgaser bör åtgärdas så att miljösituationen för-

bättras. Detta motiv har legat bakom både uppgörande

av zonplanen för centrala staden och trafikplanen för

centrala staden.

7 0 5 âoeplaaeaswålâäfgteisgâri âYÃtêr_PEj-P_C_1_P§r_02h_
marksnräadaieg_

Zonplanen för centrala staden har som syfte att utgöra

ett förhandlingsinstrument från kommunens sida när det

gäller markanvändningen inom de områden där det saknas

stadsplaner som inte anger ändamål. Zonplanen utgör på

detta sätt en översiktlig' plan som på lång sikt anger

var inom centrala staden det skall finnas bostäder, verk-

samheter, institutioner m m.

Zonplanens förverkligande avser att bidraga till att av-

hjälpa de miljöbrister som idag finns i centrala staden.

Det instrument som man härvid bl a förlitar sig till är

lokaliseringen av bostäder och verksamhetszoner.

I mitten av de enklaver som visas i figur 12 koncentreras

bostäderna. Till de i princip biltrafikfria gatorna inom

kvartersgruppen koncentreras även olika servicefunktio-

ner för boende men även av icke-lokal karaktär. I enkla-

vens periferi lokaliseras en verksamhetsZon uppblandad

med inslag av bostäder.

På detta sätt hOppas man nå flera fördelar. Dels avskär-

mas de boende från biltrafiken och de olägenheter den

medför, dels bibehålles en god tillgänglighet för centra-

la staden.

Översiktsplanering måste vara föremål för kontinuerlig

omprövning och därför revideras zonplanen med jämna
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mellanrum allteftersom förhållandena så kräver. Den

första zonplanen kom 1975 och den första revideringen

1981. Avsikten är att revidering skall äga rum vart

5-7 år.

Den markanvändning som föreslås i zonplanen redovisas

i figur ll. Zonplanen är naturligtvis starkt präglad

av nuvarande och historiskt betingad markanvändning

men samtidigt kan de i tidigare avsnitt redovisade

planeringsprinciperna spåras.
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Figur ll : Zonplanens principiella markanvändning

Figure 11: The zonal plans principal land use
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City utgörs nästan uteslutande av verksamhetszoner,

dock med mindre inslag av institutionszoner samt bo-

stadsområden i de västra delarna kring Otterhällan och

Kungshöjd. Verksamhetszoner dominerar också den från

city söderut gående Kungsportsavenyen där en omfattan-

de cityvandring ägt rum. Verksamheter dominerar även

längs älven samt i de östra delarna av centrala staden.

Boendet är till stora delar koncentrerat i de södra

och sydvästra delarna av centrala staden.

7-6 Eöääadraée_täa§iäplaeeäiagêfêr9t§ä2t2i§9§r

Förutsättningarna för trafikplaneringen i centrala

staden har förändrats mycket kraftigt under 1970-talet.

I början av perioden gällde principen om "fritt val",

dvs de planerande organen skulle inte främja någon typ

av färdmedel utan fördela resurserna i enlighet med

trafikanternas val av färdmedel. Detta innebar en

fortsättning av l960-talets massiva utbyggnad av

trafiklederna i och kring centrala staden.

De trafikleder som skulle behövas var av stadsmotorväg-

typ vilket i sin tur innebar betydande kompletteringar

av befintligt nät. Delar av nätet skulle även gå i

tunnlar. Stadsmotorvägssystemet kommer emellertid

inte att realiseras inom överskådlig tid vilket i sin

tur innebär att en av grundförutsättningarna för tra-

fikplaneringen i centrala staden undanröjs. Skälen

till detta är främst att 1972 övergavs principen om

"fritt val" och i stället beslöt byggnadsnämnd och

kommunfullmäktige att kollektivtrafiken skulle priori-

teras framför biltrafiken. Dessutom gör kommunens

ekonomiska situation att några större investeringspro-

jekt ej kan realiseras inom trafiksektorn.
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7.7 ;ntegrerad_zon: och trafikplanering

Trafikplaneringen i centrala staden är samordnad med

zonplanen. Mellan de enklaver som skapas i zonplanen

leds trafiken i relativt kapacitetsstarka leder. Ut mot

dessa leder lokaliseras sedan verksamheter enligt de

principer som linjerats upp i zonplanen. I enklavernas

centrala delar finns bostäderna i en trafikfredad miljö

dit endast angöringstrafik har tillträde.

Samordningen av verksamheter inom en grupp av kvarter

skall enligt trafikplanen ske i 34 s k enklaver vilka

visas i figur 12.

 

    
Figur 12 : Enklavindelning i centrala staden

Figure 12: Division into enclaves in the central city
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Trafiksystemet inom centrala staden skall vidare ut-

formas så att inga planskilda korsningar behöver byg-

gas inom centrala staden. All trafik skall här gå i

ytplanet eller i tunnlar under markytan. Trafiken

skall separeras så att varje trafikslag (GCM-, kol-

lektiv- och biltrafik) så långt möjligt får egna ut-

rymmen i gatan. Genom ett sådant system underlättas

dels framkomligheten, dels minskas trafikolyckorna.

Kollektivtrafiken skall bygga på existerande spårbund-

na trafiknät samt kompletterande busslinjer. Därmed

avskrivs också det expansiva 1960-talets idéer om ett

stort tunnelbanesystem. Folkmängd, näringsliv och

kommunal ekonomi är inte dimensionerade för en så om-

fattande investering.

Den planering som redovisats ovan präglas av regio-

nens stagnation och ett omhändertagande av det redan

existerande. Man går inte ut och linjerar upp stora

nya utbyggnadsplaner. Detta kommer också mycket väl

till uttryck i den etappindelning som finns i trafik-

planeringen där de första etapperna främst omfattar

kollektivtrafikförbättrande åtgärder samt trafik-

säkerhetssatsningar.

7-8 Elênêring för geêskäznins êv_pêråe§ingsn

Parkeringsplaneringen för centrala staden i Göteborg

kan sägas ha genomgått tre olika skeden. I skede ett

byggdes parkeringskapaciteten ut och antalet parke-

ringsplatser ökade kontinuerligt för att i slutet på

1970-talet omfatta cirka 43 000 st.
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Skede två är överlagrat skede ett och startade i bör-

jan på 1970-talet och parkeringsplaneringen från 1974

är en lämplig exponent för detta skede. Parkeringen

skulle reduceras, kollektivtrafiken prioriteras, mil-

jöolägenheter undanröjas. Samtidigt diskuterades att

tillgängligheten till city för bilburna besökande var

viktig. I skede tre som omfattar andra hälften av

1970-talet är planeringsinriktningen att försämra bil-

tillgängligheten ytterligare även för bilburna besö-

kande och restriktioner införs för sysselsatta och

besökande.

I parkeringsplanen från 1974 anges att antalet parke-

ringsplatser för sysselsatta borde minskas från cirka

22 000 till cirka 15 000. Denna minskning byggde

emellertid på att kollektivtrafiksystemet byggdes ut

och gjordes mera attraktivt. En del av dem som an-

vände bilen skulle således förmås att övergå till att

använda det kollektiva trafiksystemet.

Om biltillgängligheten för de sysselsatta skulle för-

sämras var avsikten att den skulle förbättras för de

besökande. Antalet bilplatser per 1 000 besökande

skulle höjas från cirka 250 till cirka 300. Den

främsta anledningen till detta var attman önskade

bibehålla centrala stadens karaktär av regioncentrum.

För att denna roll skulle kunna uppfyllas var det nöd-

vändigt att de besökande kunde nå centrum utan så

stora uppoffringar att de fann andra mål attraktivare.

Möjligheterna för de boende att ha bil skulle även för-

bättras. Med beaktande av mättnadsnivån totalt för

bilinnehavet i centrala staden (350 bilar/l 000 inv.)

samt att antalet boende beräknades öka beräknades

parkeringsvolymen nattetid till 17 000 parkerings-

platser och dagtid 15 000.
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Lokaliseringen av parkeringsplatserna skulle ske med

hänsyn till tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö

och kostnader.

År 1977 beslöt kommunfullmäktige att ge byggnads-

nämnden i uppdrag att utveckla det tidigare arbetet

med parkeringsprogrammet för centrala staden och där-

med inleds skede tre i parkeringsplaneringen.

I det arbete som utfördes redovisades konsekvensbe-

skrivningar av vad som skulle inträffa i olika av-

seenden om biltrafiken till centrala staden reducera-

des med 10, 20 eller 30 procent. Efter en omfattande

remissbehandling visade det sig att majoriteten remiss-

instanser ansåg att man skulle inrikta sig på 10 pro-

cents reduktion av biltrafiken. I punktform innebär

huvudförslaget och de därtill kopplade åtgärderna

följande:

. biltrafiken skall reduceras med cirka 10 procent

genom en minskning av parkeringsplatserna för sys-

selsatta och besökande samt genom efterfrågestyr-

ning genom taxor, tider m m

. vid beräkningen av parkeringsplatser skall biltät-

heten 300 bilar/l 000 inv. användas för centrala

staden och 200 bilar/l 000 inv. för city.

. antalet parkeringsplatser för sysselsatta minskas

med en tredjedel till 14 000 parkeringsplatser.

Denna typ av parkering lokaliseras företrädesvis

perifert i centrala staden.

. besöksparkeringen minskas från cirka 12 000 platser

till ll 000 platser. Dessa lokaliseras företrädes-

vis centralt.

. kollektivtrafikens kapacitet förstärks
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7.9 kan centrala_stadens_rgll som regioncentrum

bibehållas?.

Det finns en allmän enighet bland politiker, planera-

re och intressenter att centrala staden skall fungera

som ett överordnat regionalt centrum för Västsverige.

Detta har dokumenterats i princip i alla skrifter

och utredningar som behandlar centrala staden. När

det gäller vilka funktioner som ett regionalt centrum

bör innehålla samt vilka åtgärder som bör vidtagas

för att bibehålla och förstärka rollen som regionalt

centrum blir emellertid osäkerheten större. Därför

har de planerande myndigheterna av politikerna fått i

uppdrag att göra en utredning om hur centrala staden

i framtiden skall fylla sin roll som ett regioncent-

rum.

Det stora stridsämnet är emellertid hur trafik- och

parkeringspolitiken påverkar centrala stadens roll

som regionalt centrum. I detta sammanhang bör det

betonas att det då inte endast gäller regionalt cent-

rum ur detaljhandelsaspekt utan även ur tjänste- och

sysselsättningsaspekt.

I skede ett av parkeringsplaneringen markeras mycket

starkt att tillgängligheten för bilbesökande till

detaljhandel, banker, advokater, läkare, kontor,

nöjen, kultur etc är mycket väsentlig. Detta bygger

på idéer från 1959 års generalplan och dessa idéer

omfattas även av näringslivet i centrala staden.

Idéerna omfattas fortfarande, trots att inriktningen

under skedena två och tre går ut på att minska an-

talet parkeringsplatser för besökande, av flera för-

valtningar inom kommunen samt näringslivet. SlOpandet

av vissa större parkeringsprojekt inom centrala sta-
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den är även ett uttryck för attprogramuttalanden i

skedena två och tre är allvarligt menade.

Motståndarna till genomförandet av idéerna i skedena

två och tre menar att en minskning av biltillgänglig-

heten kommer att medföra en kraftig decentralisering

av olika regionala funktioner som är beroende av god

biltillgänglighet samt naturligtvis detaljhandel. En

sådan utveckling skulle på sikt allvarligt försämra

centrala stadens roll som regionalt centrum och detta

i sin tur skulle vara negativt för hela göteborgsre-

gionen.
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BILAGA:: Utdrag ur Byggforskningsrådets storstadsgrupps

skrift om storstädernas stadskärnor, Inriktning av FoU-

verksamhet.

"De huvudrubriker en sådan forsknings- och utvecklings-

verksamhet bör ha är:

. cityfunktioner

Vilken betydelse har storstäder och deras city för

nationen? För nationens ekonomiska utveckling, för

arbetslivet och sysselsättningen samt för kulturlivet?

Vad innebär de internationella strukturförändringarna

av näringslivet för storstäderna och deras city? Kom-

mer storstädernas allsidiga näringsliv att kunna

vidareutvecklas eller medför en allt större speciali-

sering och divisionalisering en ökad ensidighet? Vad

innebär den pågående revolutionen i informationshan-

teringen för storstäder och deras city?

Samtidigt med den internationella strukturomvandlingen

och den teknologiska utvecklingen sker en omvandling

och förändring inom storstäderna. Vad innebär denna

omstrukturering för storstäderna och deras city? Vil-

ka är olika verksamheters lokaliseringspreferenser?

Vilka lägesfördelar har city för olika verksamheter?

Kartläggning av vilka företag som flyttar ut ur resp

in i city, orsaker till dessa flyttningar samt dess

för- och nackdelar?
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Är de verksamheter som blir kvar i city tillräckliga

för att ge en mångfald?. Vilken betydelse har stat-

liga verksamheter för styrcentra?, Finns det en ten-

dens till att ensidigheten i serviceutbudet förstärks

och att city alltmer blir en utställning av varor som

inköps på andra platser? Hur kan city ges ett rikare

socialt och kulturellt liv? Är det möjligt och önsk-

värt att få öppna lokaler för utbildning och kultur?

Hur kan högre utbildning inrymmas i city? Kan en

uppblandning av bostäder och kulturhistorisk bebyg-

gelse förstärka mångfalden?

. cityområdets gestaltning

Hur bör cityområden utformas för att möjliggöra den

önskade mångfalden och den därför nödvändiga succes-

siva förnyelsen och utbytet av verksamheter? Vad

ställer detta för krav på flexibilitet för bebyggelse-

strukturen och enskilda byggnader?

Hur bör cityområdet avgränsas och anslutas till omgi-

vande innerstad? Hur kan övergångsområden och city's

baksidor användas för att berika mångfalden och där-

med motverka citykoncentrationens isolerande effekt?

Hur kan storleken av det egentliga cityområdet be-

stämmas med hänsyn till olika verksamheters efter-

frågan på lokalisering i city, fastighetsvärdenas ut-

veckling, målsättningar för cityfunktioners koncent-

ration etc? Hur kancityområdet ges en gestaltning

som förstärker dess symbolvärden för regionen och ger

det en attraktivitet och skönhet för regionens invå-

nare?
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. planerings- och förvaltningsmetoder

Vilka är de olika styrmedlen? Vilka finns det för-

utom de traditionella såsom zonplan, stadsplan, tra-

fikreglering, avtal? Kan ett samordnat agerande från

kommunens sida av dess olika roller och tjänstemän

förbättra styrningen? Finns det former för en mer

positiv och aktiverande styrning?

Hur kan en styrning åstadkommas och när är den önsk-

värd? Hur kan styrning hanteras som mekanism i ett

förhandlingsspel med olika intressenter? Varför styr

man, vad och när? Hur avvägs mellan offentlig styr-

ning och privat initiativ och marknadsmekanismer?

Vilka beslutsunderlag bör ingå i styr- och förhand-

lingsprocessen? Hur bör ekonomiska utvärderingar,

cost-benefitanalyser, konsekvensbeskrivningar utarbe-

tas och ingå i denna?

Vilka effekter har olika styrmedel? Styr de mot de

mål de är avsedda för eller blir bieffekterna Stora?

Drivs cityverksamheter bort från city p g a överambi-

tiösa och missriktade regleringar? Vilka är de vä-

sentliga styrmedlen för att få ett successivt för-

nyande av ett levande och mångsidigt city?

Går det att styra annat än expanderande verksamheter

och i så fall hur? Hur kan en mer positiv styrning

uppnås? Hur bör nya former för samverkan och samar-

bete mellan forskare - politiker - planerare utveck-

las? Hur kan joint-venture överenskommelser träffas

mellan näringsliv och samhälle?
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Hur kan räddningsprogram för city utarbetas för att

därmed kunna motverka stagnation, ökad ensidighet,

minskad attraktivitet och förslitning? Vilken meto-

dik kräver cityplaneringen när den övergått från en

omdanande planering till förvaltande och successivt

förnyande? Hur bör genomförandet av förvaltande åt-

gärder styras för att därmed få ett effektivt och

allsidigt agerande från de olika intressenterna?

synergi

Vad kännetecknar en innovationsvänlig miljö? Hur fås

en sådan mångfald och hur kan de olika kompetenserna

bli företrädda att en kreativ miljö växer fram? Över-

huvudtaget är en ökad förståelse av synergi angeläget

både för att kunna få den att utvecklas och för att

inte förstöra den där den finns.

Ger storstaden förutsättningar till sådana kreativa

miljöer? Kan city med dess naturliga koncentration

och mångfald ses och utvecklas till en sådan? Vilka

blir effekterna för samhällsutvecklingen, regionen

och enskilda verksamheter av att inte med större in-

tresse vidmakthålla och förstärka denna kreativa

miljö?

Vad förutsätter ett ökat engagemang för att förstärka

den kreativa miljön i city för cityplaneringen? Inne-

bär detta ytterligare nya roller för den kommunala pla-

neringen, nya samverkanformer och nya åtaganden?
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Fortsatt diskussion om forskningsinriktning

Detta är en grov teckning av önskvärd FoU-verksamhet

under de angivna rubrikerna. En närmare precisering

är angelägen. Men den bör ske i anslutning till att

särskilda forskningsprogram utarbetas och därmed

också i storstadsgruppens fortsatta verksamhet."
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KÄLLOR

Mgaäligê_äêllgr

Bremen 2

Bremen

Groningen:

en Volkshuisvesting, Gron

Ålborg:

kommune

Olso: Jens Nystad och Jan U Han

nekontor

Malmö: Gunnar Borgelin och Gerth

Malmö stadsbyggnadskontor

Liääsäêäsä_esä_:såsreaês§

Nedan anges en del av det rikhaltiga

då Norden, som finns publicerat inom

problemområdet.

êäêgåg

Der senator für das Bauwesen (1969)

" (1975)

" (1975)

" (1979)
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J Kotthoff, Der Senator für das Bauwesen,

Jan van der Zee, Dienst Stadsontwikkeling

ingen

Bent Johnsen, Teknisk forvaltning, Ålborg

sen, Oslo bypla-

Christiansson,

material, främst

det behandlade

In Bremen gebaut.

Das Schnoorviertel.

Broschyr

Strukturplanung

Innenstadt Bremen.

Stencil

Grundsätze zur

Stadtentwicklung

Beiträge zur Stadt-

entwicklung. Wohnen

in der Innenstadt
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Groeiagsa

Municipality of Groningen

Oslo kommun

§199§9_59@m22s

(1982)

(1978)

(1979)

(1979)

(1979)

(1979)

(1979)

Aalborg Handelsstandsforening (1979)

Stads- og haveningeniören(nr 8 1979)

Qêle

Oslo byplankontor
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(1973)

(1973)

(1981)

Traffic Circula-

tion plans

Trafiksanering i

Nederland

Aalborg bykerne.

Registrering -

arealanvändelse

Aalborg kommune.

Centerstrukturana-

lyse

Aalborg bykerne.

Forslag till

trafikplan

Aalborg bykerne.

Idêkatalog

Aalborg bykerne.

Forslag til maal-

saetning og over-

ordnet struktur

Aalborg Bykerne.

Et alternativ

Trafikplan for

Aalborg bykerne

Förslag till revi-

dert regulerings-

plan (Soneplan)

Förslag til parke-

ringsnormer

Hovedstrukturen i

senter- og service-

tilbudet i Oslo

kommun
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Oslo byplankontor (1981)

(1982)

(1982)

Byggforskningsrådets storstadsgrupp

nas stadskärnor.

(1983):

Dokumentation från ett seminarium om

Gatebruksplanens

gjennomföring innen

utgangen av 1985

Sentrumanalysen -

et debattinlegg

om sentrums utvik-

ling

Trafikksanering i

sentrum. Forelöpig

förslag til gate-

bruk,

og handlingsprogram

kjöremönster

Storstäder-

problem och forskningsbehov för cityplanering i stor-

stadsregionerna

Stadsbyggnadskontoret i Malmö
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(1978)

(1973)

(1980)

(1981)

(1982)

(l982)

Zonplan centrala

staden

Gamla staden.

Principer för fram-

tida miljö- och

trafiksanering

Generalplan för

Malmö

Gamla staden i

Malmö. Om arbetet

med stadskärnans

förnyelse 1970-

1980

Detaljhandeln i

Malmö 1981

CDB-avgränsning

för Malmö
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Stadsbyggnadskontoret i

Göteborg
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(1974)

(1979)

(1981)

(1981)

Centrala staden

Förslag till zon-

plan

Parkeringsprogram

för centrala

staden

Sammanställning

av diskussionsmae

terial och note-

ringar från bygg-

nadsnämndens tema-

dag 1981-03-20

angående problem

och frågeställ-

ningar i centrala

delen

Centrala staden.

Förslag till re-

Videring




