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FÖRORD

Fram till mitten på 1970-talet präglades samhällsutvecklingen av säkerhet

och ekonomisk tillväxt. Under det senaste decenniet har osäkerhet,

stagnation och ekonomiska problem blivit alltmer markanta. Denna

utveckling har påverkat och hämmat centrumplaneringen i Våra svenska

kommuner. Trots problemen finns det många exempel på lyckade

planeringsinsatser som gett till resultat väl fungerande centra.

VTI arrangerade en konferens tillsammmans med Göteborgs uniVersitets

kulturgeografiska institution, Göteborgs butiksdelegation samt

Transportforskningsdelegationen för att diskutera och förmedla

framgångsrika idéer i dagens centrumplanering samt analysera förslag till

lösningar och erfarenheter av gjordainsatser för attuppnå en vitalisering

och förstärkning av de positiva elementen i stadscentrum.

Konferensen var uppdelad i tVå dagar. Den första dagen ägnades åt

erfarenheter och analyser generellt tillämpbara på svenska kommuners

problem. Den andra dagen var specialinriktad på detaljhandel samt trafik-

och centrumutveckling i Göteborgsregionen, såväl i kärnkommunen som

kranskommunerna.

Konferensen vände sig till:

* tjänstemän och politiker inom kommunernas trafik-, stadsbyggnads- och

samhällsbyggnadsfunktioner

* handeln, näringslivet och deras organisationer

* byggherrar, fastighetsägare och fastighetsförvaltare

* hyresgäst-, konsument- och fackliga organisationer.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the conference held in Gothenburg were as follows:

Planning the city centre. Ideas and principles (Herner, M and Persson, K);

Planning the city centre. Directions during the post-war period and views

for the future (Ehn, J); City centre environment. Ethnographical

viewpoints (Godlund, 5); Retail trade develoment (Herner, M and Persson,

K); Retail trade in the future (Tufvesson, I); Distribution of goods. Use of

computers and creditcards (Falk, T); Trade in the Gothenburg region.

Changes in centre and shop structures (Gustafsson, R and Wallinder, P);

Retail trade in industrial areas (Tropp, L); Acitivity conditions and

criteria for success in the city centre (Herner, M_ and Persson, K);

Planning for trade. Accessibility, shopping streets and environment

(Krafft, 0 and Sandahl, 3); Stipulations for business properties, shops and

employers in the city centre. Strictly business line conditions for success

(Bergqvist, J); The future of the city centre of Karlstad (Bergqvist, G), A

retailer's viewpoints (Andersson, C); Hotels in Gothenburg. Planning or

chance? (Magnusson, P-O); Physical planning and design of the city centre

(Herner, M and Persson, K); New aspects on the city core (Wallin, G); The

role of the city centre in a wider municipal and human perspective

(Borglund, M); Retail environment in urban areas (Backemar, L); Traffic

restraints and city centre attractiveness (Persson, K); Cooperation for a

vital city centre (Herner, M and Persson, K); Influence on planning.

Different interests (Flodérus, Aa); Influence of retail trade on city core

renewal (Herner, M and Persson, K). Finally a bibliography'of relevant

literature is presented.
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Trafikplaneing

Ulf Agermark

Stadsarkitektkontoret, planenh
Box 1222
351 12 VÄXJÖ

Planing

Rolf Ahlberg

Stadsarkitektkontoret

551 89 JÖNKÖPING

Civ ing
Ingvar Ahlbäck

K-Konsult

117 80 STOCKHOLM

Anders Almér

Centrumutveckling AB

Tegelgârdsgatan 3
211 33 MALMÖ

Fastighetschef

Rune Andersson

Lidingö stads Tomt AB

Lidingö kommun

181 82 LIDINGÖ

Ing

Stig Aronsson

Stadsbyggnadskontoret
Trafikplaneavd

Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Köpman

Rolf Augustsson

Föreningen Södra Larmgatan

med Lilla Korsgatan
c/o Viktoria
S Larmgatan 10

411 16 GÖTEBORG

Arkitekt

Ellinor Baurne

Kooperativa Förbundet
Box 15200

104 65 STOCKHOLM
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Göteborgs stads bostads AB

Marknadsavdelningen

Box 5044
402 21 GÖTEBORG

Trafikkonsulent
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434 00 KUNGSBACKA
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Örebro kommun, Stadsbyggnadskont
Box 1425

701 14 ÖREBRO

Utredningsledare
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Göteborgs fastighetskontor
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403 14 GÖTEBORG

Pol mag

Sven Bernhardson

Kjessler åc Mannerstråle AB

Korsgatan 7-9
411 16 GÖTEBORG

Civ ing SVR
Sven-Allan Bjerkemo
VBB AB
Geijersgatan 8

216 18 MALMÖ

Stadsarkitekt
Gert Björkman
Klippans kommun
264 00 KLIPPAN

Stadsplanearkitekt
Dag Björnemo

Köpings kommun
Glasgatan 4
731 31 KÖPING

Fastighetschef

Lennart Blixt
Butiksdelegationen

402 31 GÖTEBORG



Trafiking
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Sollentuna Gatukontor

191 86 SOLLENTUNA
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Stockholms utrednings- och
statistikkontor

Box 8320

104 20 STOCKHOLM

Ing
Curt Edling

ICA AB
102 33' STOCKHOLM

Ing

Jan Ekberg
Sundbybergs Tekniska
Förvaltning

Box 103
172 23 SUNDBYBERG

Peter Engström

Stadsarkitektkontoret,

Falköping
Box 803

521 01 FALKÖPING

Proj ing
Claes Engwall

Gatukontoret

442 81 KUNGÄLV

Bitr forskningssekr

Eva Fredell
Statens råd för byggnadsforskning
St Göransg 66
112 33 STOCKHOLM

Civ ing

Sture Grauers

Grauers konsultbyrå

Box 3028
431 03 MÖLNDAL

Dir

Hugo Gustafsson

Företagsföreningen i

Lerums kommun

Box 217
443 01 LERUM
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Civ ing

Bertil Hallman

VBB AB

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Planeringssekr

Birgitta Hellgren

Härryda kommun

Kommunkansliet

Box 20

435 01 MÖLNLYCKE

Civ ing

Carl-Henrik Henrikson

K-Konsult/Nordplan
117 80 STOCKHOLM

Bengt Holmgren
Göteborgs universitet
Kulturgeografi
Box 3016
400 10 GÖTEBORG

1:e planark

Monica Hovén

Stadsarkitektkontoret

551 89 JÖNKÖPING

Stadsplanearkitekt
Siegfried Huber

Plankontoret
Box 10138
434 01 KUNGSBACKA

Exploateringschef
Lars Häggblad
Lerums kommun
Box 300
443 01 LERUM

Agneta Jarlenius

Göteborgs stads bostads AB
Marknadsavdelningen
Box 5044
402 21 GÖTEBORG

Planing

Olle Johansson

Mariestads kommun,

Kommunkansliet

Box 406

542 01 MARIESTAD
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Rolf Johansson
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Pol mag

Stig Johansson

ICA AB
102 33 STOCKHOLM

Stadsplanearkitekt
Sven-Erik Johansson

Stadsarkitektkontoret

Stobygatan 2

281 00 HÄSSLEHOLM

Affärschef
Yngve Johansson

Föreningen Konsum Vänersborg m 0

Box 138

462 01 VÄNERSBORG

Generalplanearkitekt

Bengt Jonsson

Stadsarkitektkontoret
Byggmästaregatan 4 A

223 66 LUND

Ing

Göran Jonsson
Stadsbyggnadskontoret
Generalplaneavdelningen
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Ingvar Karlsson
Stockholms utrednings- och
statistikkontor
Box 8320
104 20 STOCKHOLM

1:e trafiking

Roland Karlsson

Stadsarkitektkontoret

551 89 JÖNKÖPING

Civ ing

Sven Landelius

Hifab AB

Skeppsbron 3

211 20 MALMÖ
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Pär Larson

Stadsarkitektkontoret,

Falköping
Box 803 i

521 01 FALKÖPING

Planeringssekr

Åke Lundqvist
Malmö stadsbyggnadskontor
Box 2500
200 12 MALMÖ

Etableringschef

Ulf Lönn
Svenska Pressbyrån

Box 1524

401 50 GÖTEBORG

Arne Mabo

Skandia

103 50 STOCKHOLM

Utredare

Lennart Mark

Göteborgs förorter

Box 5056

402 22 GÖTEBORG

Trafiking

Berny Markung
VIAK A'B
Mölndalsv 85
412 85 GÖTEBORG

Civ ing

Bengt Mattsson

AB Skånska Cementgjuteriet
Box 7050
402 31 GÖTEBORG

Stadsarkitekt

Bertil Merkander

Härryda kommun, Stadsarkitektkont

Box 20

435 01 MÖLNLYCKE 1

Marknadsutredare

Larserio Nilsson

Konsum Väst ekonomisk förening
Box 53193

400 15 GÖTEBORG

Planarkitekt

Jan Olofsson

Skövde kommun

541 22 SKÖVDE



VIII

Erik Palme

VBB

Box 2203

403 14 GÖTEBORG

Claes Rosenquist
Försäkrings AB Skandia
Fastighetsavdeln

405 07 GÖTEBORG

Arkitekt

Jörgen Rylander
Kommunkansliet

Borås kommun

Box 851

501 15 BORÅS

Personalchef

Peter Rönnebjerg
Åhléns
Box 511

401 27 GÖTEBORG

Ulf Sandberg

Stockholms utrednings- och

statistikkontor

Box 8320
104 20 STOCKHOLM

Generaldirektör

Hans Sandebring
VTI

581 01 LINKÖPING

Margareta Solberg

Stadsarkitektkontoret,

Falköping
Box 803

521 01 FALKÖPING

Arkitekt

Marta Stolkiner

Sollentuna kommun

Turebergs Torg

191 86 SOLLENTUNA

Gunnel Sund

Centralkommittén f kvinnoorg i Gbg

Ögonmåttsgatan 10
421 36 VÄSTRA FRÖLUNDA

Fastighetschef

Bertil Sylenius

Folksam

Box 20500
104 60 STOCKHOLM
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Eksjö kommun
575 00 EKSJÖ

Disponent

Kjell Wadenbäck
Handelsföreningen i Lund
Box 1009

221 03 LUND

Plan ing

Gunnar Watz

K-Konsult

Hamngatan 26 A

652 25 KARLSTAD

Regionchef

Reinhold Wekell

Svenska Pressbyrån

Box 1524
401 50 GÖTEBORG

Trafiking
George Westergren
Byggnadsnämnden i Kungsbacka
Box 10138
434 01 KUNGSBACKA

Göran Wärngârd
Distributions AB DAGAB

171 78 SOLNA

Stadsark

Karl-Erik Ydeskog

Rättviks kommuns byggnadsnämnd

Fack 65

795 00 RATTVIK

Trafiking

Leif Öhman
Stadsarkitektkontoret

551 89 JÖNKÖPING

Utredningsledare

Bo Örtegren
Sollentuna kommun

Planeringskontoret

191 86 SOLLENTUNA



IDEER OCH PRINCIPER INOM CENTRUMPLANERINGEN

Mats Herner och Kent Persson

Centrums verksamheter lever inte isolerat från stadens övriga delar.

Innehållet i centrum påverkar och påverkas av Övriga stadens utveckling.

Staden som helhet påverkas i sin tur av samhällets totala utveckling och

förändring.

Under efterkrigstiden har denna förändring varit av revolutionerande

karaktär. Stora befolkningsgrupper har fått en köpkraft som de tidigare

inte ens kunnat drömma om och bilismen har totalt förändrat hela den

fysiska planeringens inriktning och metodik. Vägledande i planeringen har

varit vad JörgenEhn kallar "vänsterhjärneplanering" dvs en planering där

huvudsakligen den analytiska, kalkylerande och logiska vänstra hjärnhal-

van används. Den konstnärliga högra hjärnhalvan låg till stora delar i

träda hos arkitekter och planerare under rekorddecennierna efter 2:a

världkriget.

Någon mera uttalad överordnad princip för hur centrum skall utformas

och fungera i relation till omgivningen har troligen inte funnits i flertalet

städer. Inte heller synes det ha varit något mera genomarbetat inslag i de

akademiska planeringsidéer som varit rådande.

 

Kent Persson är docent vid Göteborgs universitet och verksam som

forskare, lärare och konsult inom samhällsplanering.

Postadress: Kulturgeografiska institutionen, Box 3016, 400 10 Göteborg

Besöksadress: Föreningsgatan 20
Telefon: 031/63 10 00, direkt 63 13 91

Mats Herner är konsult och forskningsassistent vid Kulturgeografiska
institutionen i Göteborg samt ingår i Butiksdelegationens sekretariat.

Postadress: K-Konsult, Box 89, 401 21 Göteborg

Besöksadress: Drottninggatan 38-44
Telefon: 031/80 38 20
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Resultatet av denna planeringsaktivitet känner vi alla. Den ena staden kan

knappast särskiljas från den andra. Identitet, ursprunglighet och unika

miljöer har gått förlorade på likformighetens altare. Idéer och principer

som fungerar tillfredsställande i en stad anammas i det närmaste okritiskt

i andra städer trots att förutsättningarna kan vara helt annorlunda. De

centrala delarnas utarmning och brist på originalitet kan symboliseras av

de kvarterstäckande uniforma kedjevaruhusen i våra svenska stadskärnor.

Trots den kritik som riktas mot resultatet av planeringsverksamheten

finns det ingen ond idé eller djävulsk komplott i bakgrunden. Sven Godlund

uttrycker att målsättningen för planeringen är att skapa ett samhälle som

är bra för människorna att leva i och som står i samklang med deras

värderingar.

Varför har det då inte blivit ett bra samhälle som människorna känner

solidaritet med och är stolta över? Av naturliga skäl finns det inte något

entydigt svar på en sådan fråga. Tre olika förklaringsgrunder kan emeller-

tid spåras.

Den första förklaringsgrunden tar sin utgångspunkt i Sven Godlunds tes att

planeringen skall styras av hur människorna de facto beter sig i vissa

situationer och inte hur planerare och politiker anser att de borde bete

sig. Exempel från införandet av trafiksektorssystemen i Groningen och

Ålborg visar att dessa städer där man accepterat att människor beter sig

på ett visst sätt ur trafiksynpunkt-man önskar utnyttja bilen-har

lyckats att hävda sitt detaljhandelscentrum betydligt bättre än Göteborg

och Bremen där man istället utgått från att människorna borde bete sig på

ett visst sätt-ej bruka bilen-oavsett om man gjort det eller ej.

Tillspetsat uttryckt innebär denna förklaringsgrund att om människorna

inte beter sig så som planeringen förutsätter så är det människorna som

skall ändra på sig och inte planeringsinriktningen. Denna grundläggande

fråga och hur planeringen bör förankras i människornas faktiska beteende

för över på förklaringsgrund nummer två.
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Det mänskliga beteendet är inte lika inom alla samhällsgrupper. Det är

inte heller identiskt inom olika livsskeden för en och samma individ. Det

finns många önskemål, krav och intressentgrupper som skall tillfreds-

ställas i planeringen av centrum. Det uppstår konflikter mellan dessa olika

intressentgrupper och ur dessa konfliker springer en maktkamp där olika

grupper försöker hävda olika intressen med olika medel. Den politiskt,

ekonomiskt och propagandamässigt starkaste intressenten går segrande ur

striden. Inte alltid den som strider för en ur det allmännas synpunkt riktig

sak.

Den tredje förklaringsgrunden varför de tillämpade idéerna och principer-

na - eller bristen på dem - gjort att människor känner allt mindre samhö-

righet med stadscentrum är att det inte appellerar till hela vårt upplevel-

seregister. Den högra hjärnhalvan stimuleras inte av ett besök i stads-

centrum. Spänningen och upplevelserikedomen saknas i många städer. Vad

som kommmer bakom gathörnet är förutsebart, allt är välordnat, logiskt

och tillrättalagt.
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IDESKIFTEN I CENTRUMPLANERINGEN UNDER EFTERKRIGSTIDEN

En exposé med blick in i framtiden

Jörgen Ehn

När alla utvecklingskurvor pekade uppåt efter 2:a världskrigets slut firade
den logiska, klara, analytiska och stringenta "vänsterhjärneplaneringen"
stora triumfer. Den emotionella och konstnärliga "högerhjärneplaner-
ingen" stod inte högt i kurs. Nu har tiden kommit för en reaktion mot
resultaten av "vänsterhjärneplaneringen" med dess stereotypa planerings-

filosofi.

Misstroendet mot planerare, planering och politiker har gjort att styr-
nings- och planeringssystemet förändrats från myndighetsutövning till

förhandling samtidigt som "högerhjärneplaneringen" kommer att bli före-
mål för förnyat intresse.

Nittonhundratalet har inneburit en omvälvande social förändring av hela

samhällsstrukturen i den industrialiserade världen. Industrialismen över-

gick under l900-talet i en mera mogen fas och detta medförde bl a att de

sociala förändringarna påskyndades. Andra världskriget innebar att dessa

processer fick ännu större fart i och med att människor från olika sociala

skikt fick kontakt med varandra. De gamla strukturerna i samhället bröts

ned. Denna process fick ej samma starka roll i Sverige i och med att

landet hölls utanför kriget. Dock påverkades vi av de allmänna ström-

ningarna i och med att nya samhällsklasser fick ökad köpkraft. Nya stora

konsumentgrupper börjar efterfråga varor och tjänster.

Sociala och ekonomiska omvälvningar förändrar centrum

 

Eftersom en väsentlig funktion hos centrum är att tillgodose behovet av

varor och tjänster innebar naturligtvis de nya konsumentgrupperna att

anspråken på centrum förändras. Konsumentgrupperna blev flera och

större och därmed breddades underlaget för centrums differentiering.

 

Jörgen Ehn är planeringschef i Varbergs kommun och leder även det

pågående forskningsprojektet "Kommunerna och framtiden" i samverkan

med Sekretariatet för framtidsstudier och Umeå universitet.

Postadress: Kommunkansliet, Box 504, 432 01 Varberg
Besöksadress: Östra Långgatan 27
Telefon: 0340/8530 00, direkt 881 02
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Efterkrigstiden innebar att i princip alla utvecklingskurvor pekade uppåt.

Befolkningen Ökade i riket och framför allt i städerna. Urbaniseringen och

inflyttningen till städerna gjorde att helt nya människogrupper kom att bo

i städerna. Detta förhållande kom att påverka värderingen av den

befintliga staden. Staden uppfattades av många som ett uttryck för gamla

klasskillnader. Det var ingen som protesterade när den gamla arbetar-

bebyggelsen revs. En del skämdes för att man en gång bott där, andra såg

med välbefinnande på att gammal, dålig bebyggelse ersattes med ny

modern. På samma sätt var det få protester emot rivningen av högre-

ståndsmiljöer. Bevarandeintressena var svaga och debatten ringa.

Under den här perioden var allt nytt godtagbart medan det gamla var

förlegat. Det gällde att rätta in sig i ledet och acceptera det mesta i

funktionalismens anda. USA accepterades och från USA kom nedbryt-

ningen av staden i olika funktionsområden. Staden differentierades, segre-

gerades och delades upp alltmer. (I och med att denna rörelse började så

började också en motrörelse som successivt växte sig starkare och som i

slutet på 1960-talet bryter fram och föder en ny motrörelse 0 s v.)

Vänster- och högerhjärneplanering

Från och med 50-talet och framåt har "vänsterhjärneplaneringen" sin

glansperiod. Vänsterhjärnan är logisk, analytisk, klar och stringent samti-

digt som uppfattning om form, färg och känsla saknas. Upplevelsen av

staden fick underordnas det funktionella. "Högerhjärneplaneringen" som är

emotionell, varm och "konstnärlig" stod inte högt i kurs. Denna plane-

ringsinriktning har gjort att vi kanske missat väldigt mycket som vi har

haft svärt att argumentera logiskt för, men som vi med Vår känsla ändå

vet är riktigt.

Vad vi gjorde under vänsterhjärneepoken var att fråga oss "vad är staden

till för"? Ja, vi skall bo, äta, köpa osv. Följdaktligen ordnade man

områden för boende, ätande, köpande 0 s v. Detta gick som en röd tråd

VTI RAPPORT 2 9 3



genom planeringen. Planeringen blev ett prov på och en demonstration av

planerarnas förmåga att göra intellektuella analyser. Viljan till syntes och

helhet kanske fanns på en del håll, men märks inte mycket i det faktiska

resultatet. Under denna period sker en väldig koncentration av handeln.

Under perioden 1950-1970 minskar antalet butiker i riket från 80 000 till

50 000. Under 1960-talet försvann 12 000 livsmedelsbutiker och det är

betecknande att de butiker som tillkommer är tio gånger så stora i

genomsnitt som de som försvinner. Det är alltså en skalförskjutning uppåt

som är mycket markant.

Samtidigt med dessa tendenser förekommer en decentraliseringsprocess.

Urbaniseringsprocessen medför byggande av sovstäder som förses med

delstadscentra. Det blir en förskjutning av centrumfunktionerna utåt i

staden. Under den här perioden byggs t ex de mycket uppmärksammande

centrumanläggningarna i Farsta och Vällingby. Självbetjäningsbutiker gör

sitt intåg och allteftersom produktionen av varor blir billigare upplevs

servicen att distribuera dem som dyrare. Bredare samhällslager skall ha

bättre betalt och följden blir att man pressar priser bäst genom att

minska antalet människor i distributionen. Stormarknaden, som en hyper-

utveckling av snabbköpet, kommer och blir en svår konkurrent både till

stadsdelscentra och stadscentrum. Innerstaden har svårt att konkurrera

eftersom biltillgängligheten var undermålig.

Utvecklingen inom arkitekturen följde också den funktionella logikens

linjer. Vänsterhjärneplaneringen dominerade. Mångfald ersattes av enfald

och arkitekternas samvete förbjöd dem att rita byggnader som inte gav

uttryck åt denna självklara inre sanning. Följden blev stora kvarters-

täckande monotona byggnader med enhetligt storskaliga fasader. Höger-

hjärneplanering med fantasi, som kunde tänka sig hus inte bara som skal

kring en banal funktion utan som uttryck för en mångfasetterad stadsvi-

sion, firade inga triumfer. Estetiken var satt på undantag.

Bilismens totala genombrott kombinerat med prognoshybris gjorde att

stora delar av våra centra raserades för att ge plats åt parkeringar och
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ett separerat och differentierat gatunät. Det gamla, många gånger

medeltida gatunätet, förstördes ibland till stora delar. P-husen med sin

helt artfrämmande arkitektur introducerades, liksom den bilfria gågatan.

Stordriftshysterin gjorde att de olika kedjorna Domus, Tempo, ICA m fl

skulle överträffa varandra i storlek och alla skulle de ligga vid Stortorget.

Det ansågs nämligen effektivt och lönsamt. Den gamla stadskärnan i

många städer offrades inom loppet av några få år på stordriftens,

prognoshybrisens och innovationernas altare.

För att lätta upp den sterial miljön, framför allt på gågatorna, skulle man

plantera växter i form av buskar och träd. Följden har på den del håll

blivit en "förbuskning" av gatumiljön som är helt avvikande från stadska-

raktären i övrigt. Läggs till detta den plattläggning som firat triumfer på

många håll så är det inte underligt att många stadskärnor definitivt

knäckts av så mycket dålig smak med så stora resurser.

Samma generella och ofta stereotypa tänkande finner man inom trafikpla-

neringen. Varje samhälle och stad med självaktning skulle på 1960- och

1970-talen ha en cityring med slingor in mot de centralt belägna parke-

ringshusen. Samma konsulter hade med sig samma lösningar till helt olika

städer. Följden blev att de flesta städer blev till förvillelse lika. Att ta

hand om staden och framhäva dess egenart var inte något man strävade

efter. Orginalitet i denna ursprungliga mening var ute, likriktning inne.

Tes - antites - syntes?

 

Varje rörelse har som sagts en motrörelse och successivt växte det fram

kritik mot den analytiska planeringen. Energiproblemen fick också en

mera framträdande plats liksom ekonomiproblemen. Resurserna var inte

obegränsade. Man upplevde splittringen inom den analytiska planeringen

och började fråga sig; City för vem? Reaktionen kom troligen först ifråga

om byggnadernas form och utseende. Många tyckte att den gamla
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stadsbilden var att föredra framför det nytrista som skapats under

efterkrigstiden. Misstroendet från allmänheten, som hade skymtat hela

tiden i insändare och på annat sätt, slog nu ut i full blom. En och annan

planerare och arkitekt började också fråga sig om det gamla som

försvunnit var så dåligt och om det nya som kommit var så bra. Man

började också fråga sig om man endast skulle bygga upp städer som skulle

tjäna som köpmaskiner åt omlandet och som därmed miste sin egen

identitet och helhet. Man började fråga sig om det var rätt att fösa ut

människorna till förorterna för att ge plats åt kontor och köpenskap i

centrum.

Det är också betecknande att detta ifrågasättande kommer samtidigt som

ekonomin börjar gå sämre och prognoserna ej längre pekar rätt upp.

Nostalgin breder ut sig alltmer. Processen rörelse - motrörelse finns

emellertid hela tiden. Under de positiva åren när allt gick uppåt och

rivningsvâgorna svepte fram över landet hade det funnits motrörelser. I

Västerås där jag verkade på 1960-talet hade man t ex en proteströrelse

som kallades "Rädda Kyrkbacken". Liknande fanns i flera andra städer. På

1970-talet slog dessa tendenser igenom med full kraft. Allt nytt blev nu

dåligt och allt gammalt bra.

Detta nya hänger också samman med att den stora inflyttningVågen efter

andra världskriget och deras barn börjar söka sina rötter. Man vill hitta

ett socialt mönster, en förankring i tillvaron. Härvidlag spelar då staden

en väsentlig roll i och med att man ser den som ett uttryck för historia,

fotfäste och kontinuitet. Husen ger anknytning bakåt i tiden. Kultur-

minnesvården tillsammans med miljönostalgin stärker sin ställning och

man vill ge bevarandeskydd åt allt yngre hus och miljöer.

Framtidspessimismen och den ekonomiska stagnationen avsätter sig i

bebyggelsen på så sätt att man vill spara resurser, bevara, anpassa och

bygga om istället för att bygga nytt. Småskalighet och traditionell

utformning blir på modet och man vänder ryggen åt storskaligheten.

Samtidigt ökar antalet hushåll genom hushållssplittringen. Skilsmässor,
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ökat antal åldringar och det förhållandet att barnen flyttar hemifrån

tidigare är bakgrunden till det Ökade antalet hushåll. Hushållen är

betydligt mindre och mer heterogena än de var tidigare. Deras preferen-

ser är också annorlunda. För många hushållstyper utan barnkänns förorten

och sovstaden som en främmande miljö och man känner sig mera hemma i

centrum. Detta ställer krav på att man måste kunna bo i centrum.

Det syntetiska synsättet börjar växa fram. Man talar om att integrera

olika verksamheter igen, butiker i bottenVåningen, sedan kontor ovanpå

butikerna och överst bostäder. Analys-funktionalismens synsätt var ju att

dessa verksamheter skulle ligga i skilda områden. Diskussionerna om

industri och hantverk i centrum börjar ta fart. Man talar om centrum som

kuvös för nya företag som behöver låga hyror men som samtidigt kan vara

i omoderna byggnader av lite enklare kvalitet. Detta är viktigt ty mycket

nyföretagande börjar i sådana centralt belägna områden. Det är viktigt

att centrum ej förfinas alltför mycket. Det skall innehålla något för alla

även sådant som inte passar i finrummet.

Från myndighetsutövning till förhandling

Dessa förändringar i synsättet på stadens form och funktion motsvaras av

förändringar i styr- och planeringssystemet. Fyra olika epoker kan avskil-

jas i detta sammanhang:

a) Den auktoritära myndighetsutövningen. Stadsarkitekten ger eller av-

slår byggnadslov med hänvisning till stadsplanerna.

b) Den ekonomiska myndighetesutövningen. Kommunen går in och styr

genom markförvärv och zonexpropriation utvecklingen i centrum.

c) Myndighetutövning genom nybyggnadsförbud. Kommunen ger dispenser

till de exploatörer som uppfyller kommunens önskemål. En för kommu-

nen bra position om man förstår att begagna den med återhållsamhet,

bjudsinne och förnuft.
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d) Myndighetsutövning genom förhandling. Den ekonomiska stagnationen

gör att både kommun och exploatörer blir mer benägna att förhandla,

ge och ta. Man förstår varandras problem och förstår att man måste

samverka och ta hänsyn till helheten för att lyckas.

Den utveckling som beskrivits ovan innebär också att planeraren verkar

mest som katalysator i ett projekt. När han fullföljt sin underlättande och

samordnande roll drar han sig tillbaka och låter andra ta över.

Nu nalkas det postindustriella samhället -framtidens informationssam-

hälle. Vad innebär det för krav och möjligheter för centrumplanering.

I framtiden kommer det att bli mera högerhjärneplanering. Inte endast

stadens kropp kommer att vara föremål för intresse utan även dess själ.

Man kommer att ta tillvara och utveckla varje stads själ och egenart.

Likformighet och sterilitet kommer att undvikas och istället kommer man

att försöka bevara och utveckla det unika och originella, i betydelsen det

för orten särpräglade och bästa.

Vi kommer alla att få mera fritid. Hur den kommer att tas ut är osäkert,

men det kommer. Detta kommer att ställa större krav på centrum ur

samvaro-, rekreations-, underhållnings- och förströelsesynpunkt. Hur vi

kommer att påverkas som konsumenter är osäkert. Använder vi fritiden

till extraknäck kommer vi att ha gott om pengar men mindre verklig fri

tid. Detta gör att det traditionella centrum kommer att frodas. Kommer

plånboken att bli slankare? D v 3 vi får kanske mera fritid men mindre

pengar att röra oss med än idag. Detta är centrum dåligt förberett på. Då

kommer vi att utveckla den informella gör-det-själv-ekonomin inom nya

områden. Ikea har lärt oss hur det skall gå till genom att vi. hämtar och

monterar ihop Våra egna möbler. Denna typ av varudistribution har

centrum SVårt att klara eftersom ytorna inte kan ställas till förfogande.

Mediateknikens utveckling kommer att revolutionera centrum.
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Det nya mediatekniken kan bl a medföra:

- minskat behov av konkreta trafikrörelser

- minskar lagerbehovet, hyllvärmare rensas ut och närlagren minskas

- butikernas utbud kan beskådas i hemmet på TV-skärmar, behovet av

rundkörning för att studera varuutbudet kan minskas

- bankernas, försäkringsbolagens och kontorens rutiner revolutioneras

och därmed innehållet i centrum.

Den nya mediatekniken och datorerna kommer också att tas i bruk i

planeringen. Därmed kan analyser, datalagerhâllning, beräkningar m m,

cl v 3 hela vänsterhjärneplaneringen, tas över av datorerna. Planerarna kan

därmed frigöra sig från denna tyngande arbetsbörda och börja använda sin

kreativa högra hjärnhalva. Cirkeln sluts och vi får en bättre planering

tack vare teknisk utveckling och insiktsfulla människor.
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MÃNSKLIG MILJÖ I CENTRUM - NÅGRA INTRYCK OCH UTTRYCK

FRÅN GEOGRAFISK SYNPUNKT

Sven Godlund

Planering skall utgå från människornas aktiviteter och behov samt sam-
spelet mellan människa och omgivning. Kunskap om dessa förhållanden bör
styra hur problemen löses - ej byråkratiska normer. Bristen på kunskap om

samspelet mellan människa och natur märks idag i stadscentrum vad
gäller luftkvalité, grönska, nederbörd, vindförhållanden m m. Undersök-

ningar av derestriktioner som dessa förhållanden ger för planeringen samt
kartläggningar och analyser över människors och företags beteenden i

stadsbygden är nödvändigt för att planeringen i framtiden skall åstad-
komma lösningar på problemen och inte låsningar.

Kulturgeografi är ett ämne som studerar människan i relation till sin

omgivning. Denna omgivning kan ha naturgeografisk, social, ekonomisk,

teknisk eller annan prägel. Ett väsentligt drag är att kulturgeografen

försöker se helheten och sammanhangen i olika slags samspel. Han

försöker också hitta orsakssammanhangen och studera hur processerna

sker för att därmed ha en fastare grund att stå på vid diskussioner om

framtiden. De rumsliga aspekterna dominerar inom ämnet.

Vid ett studium av Våra städers centrala delar är det ett antal homogeni-

serade drag eller helhetssynpunkter som kan vara av värde att diskutera.

Den följande exempelsamlingen i några punkter härrör från olika intryck

och reflektioner vid besök och studier i ett antal orter i skilda delar av

Sverige med tonvikt på Syd- och Västsverige. Även iakttagelser i några

utländska städer ingår i bakgrunden.

 

Sven Godlund är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Han

är en av dem som byggt upp samhällsplanerarutbildningen i Sverige och

han har även deltagit i ett stort antal offentliga utredningar.

Postadress: Kulturgeografiska institutionen, Box 3016, 400 10 Göteborg
Besöksadress: Föreningsgatan 20
Telefon: 031/63 10 00, direkt 031/63 13 97
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Mänsklighet - människans aktiviteter

Med första punkten vill jag poängtera att de problem som behandlas skall

ha sitt ursprung i människans aktiviteter och behov. Byråkrati eller teknik

skall ej styra hur problem bör lösas. Planerare, forskare och andra skall

begagna regler och tekniker som hjälpmedel att lösa mänskliga problem.

Det får inte bli tvärtom.

Det är med hänsyn till ovanstående väsentligt att kartlägga stadens

funktion ur olika aspekter. Hur folk bor, reser, arbetar, roar sig, blir

påverkade av omgivningen, etc. Sammanfattningsvis vill jag kalla detta

för studier av ortensinterna miljömässiga funktioner. Dessa studier skall

sedan ligga som grund för planeringsarbetet.

Stadens grönska och skönhet - samspel människa och natur

Något man har missat i dagens planering är grönskan i staden. Visserligen

börjar man mer och mer inse vikten av en grön stad med planteringar och

träd dels ur luftkvalitetsynpunkt, dels ur avskärmnings- och skönhetssyn-

punkt. Och jag menar här inte små enstaka blomarrangemang eller någon

enkel trädrad utan rejäla grönområden av parkkaraktär, gärna med

lekplatser o dyl.

En annan väsentlig aspekt på nämnda tema är den asfaltering och

plattläggning som idag sker på stora ytor i städerna. Denna aktivitet gör

att grundvattnet sjunker vilket i sin tur Vållar skador på byggnadernas

grundläggning. Asfaltering och plattläggning resulterar även i större hetta

sommartid vilket ökar avdunstningen ytterligare.

Bristen på samspel med naturen märks också när man studerar hur

byggnaderna placerats ur vindsynpunkt. Det finns flera avskräckande

blåsiga stråk i stället för det trivsamma promenadstråk mellan husen som

varit avsett. Härtill kommer, som numera är välbekant, att vindriktning
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och andra klimatologiska faktorer, i kombination med topografi och läge,

starkt påverkar uppvärmningskostnader och luftfuktighet och eventuella

kylsystem; en närmare behandling av dessa frågor faller dock utanför

denna orientering.

Med elementära kunskaper om naturgeografi, klimat m m hade flera av

dessa planeringsmissar kunnat undvikas. De kan idag dock ibland med små

medel ibland med större rättas till. Detta håller också på att ske i allt

större utsträckning.

Å kartskissen på sidan 15 har jag markerat ett förhållandevis stort

grönområde, t ex bildat genom att vid sanering ett helt kvarter omändrats

till park. Här kan, som redan antytts, en del bilda lek- och bollplan. En

annan del, förslagsvis längs en av cykel- och gågatorna, kan reserveras för

torghandel, som ju inte enbart har kommersiell betydelse utan också en

viktig social funktion. En lek- och bollarea liksom en torgplats livar upp

stadsbilden. Varutillförseln kan ske från den på skissen markerade biltra-

fikgatan.

Självfallet är den redovisade kartskissen bara just en skiss. Den ska ses

som en enkel tankeställare 1 Vårt teknik-, ekonomi- och regelsamhälle,

inte som ett underlag för eller utkast till någon konkret plan, framför allt

inte på kort sikt. Verkligheten på olika platser är alltför komplicerad för

att passa in i en och samma mall samtidigt som verkligheten uppfattas

olika av olika människor - som väl är - och varje ort eller stadsdel bör få

behålla sin särart.

Centrums tillgänglighet och uppnåbarhet - skilda behov och möjligheter

 

Det är väsentligt att centrum kan nås av olika kategorier besökare.

Härvidlag bör man dock tänka på att olika grupper har olika behov av

tillgänglighet. Bilpendlarens behov skiljer sig t ex från den tillfälliga

besökarens. Det finns idag en risk att man alltför lite tagit fasta på dessa
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skillnader och behandlat tillgänglighetsfrågan alltför statiskt. Det är

också väsentligt att den debatt som i dag förs inte får den effekten att

handikappade, sjuka, äldre, barnfamiljer m fl får svärare att besöka city.
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En principskiss för ett levande, grönt stadscentrum. De med orden

"butiker", "hantverk", "lager" etc markerade ytorna avser bottenplanet.
Över detta tänkes bostäder av skilda storlekar - varav ett antal handi-

kappanpassade - samt ett begränsat antal kontor. Varning för allför om-

fattande kontorisering! Observera det stora grönområdet som kan ge både
fysiskt och psykiskt välbefinnande!
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Man får nu ofta det intrycket att makthavare och planerare tror att vi

alla är pigga och friska, lättrörliga och observanta; i verkligheten "spelar"

vi över ett brett register beroende på bla ålder och hälsotillstånd, vanor

och ekonomi.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att ta upp hur gågator och

bilgator lokaliseras. Ofta - för att inte säga oftast - är situationen den att

bilgatorna korsar gågatorna d v 3 bryter dem med säkerhets- och olycks-

problem som följd. Den ideala lösningen måste vara att söka minimera

sådana risker genom att låta biltrafiken kanaliseras runt om och utanför

gåzonerna.

Fasthet, stabilitet och mänsklig överblickbarhet

 

En viktig sak som man ibland glömmer än människans behov av stabilitet

och orienterbarhet. Vid uppbyggnaden av stadens kollektivtrafiknät är det

viktigt att dessa görs så stabila som möjligt. Därvidlag har spårvagnen ett

försteg framför bussen. En busslinje kan läggas om med ett penndrag

medan en spårvagnslinje ej flyttas i brådrasket.

En önskvärd stabilitet gäller också stadsbilden. Den bör ej utsättas för

alltför snabba omkastningar ty detta gör människan osäker och desorien-

terad i sin stad. En "taggig" eller "spräcklig" husrad med ömsom låga och

ömsom höga hus eller med kraftigt avvikande fasader ger lätt ett

oharmoniskt och oroligt intryck som smittar av sig på besökaren eller

inVånaren. När det gäller fasadmaterial och dito utseende behövs förvisso

en aktiv, helhetsskapande byggnads(minnes)Vård.

Det är väsentligt att den enskilda människan har möjlighet att överblicka

centrum och dess olika delar. Man behöver känna igen sig, ha riktmärken

och veta var man befinner sig. Centrum måste ge något av intimitet,

utgöra en vänlig närmiljö. Detta gör att city ej får vara alltför överväldi-

gande.
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Högre bebyggelse än tre Våningar bör enligt min mening normalt ej

förekomma, åtminstone inte i mindre eller medelstora orter. Bygger man

högre än så inträffar olika problem såsom

- svärigheter för äldre att ta sig fram och orientera sig

- minskad överblickbarhet från gatuplanet

- olika byggnader skuggar varann

- svärigheter att ändra i stora byggnadskroppar.

Rörlighet, föränderlighet och flexibilitet

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att något stanna vid

föränderligheten. I dagens plansammanhang är det mycket SVårt att väga

in olika verksamheters livscyklar. Människan har en viss livscykel liksom

företag och olika verksamheter. Kortsiktiga eller lokala lösningar kan lätt

komma i konflikt med långsiktiga eller övergripande mål. Antingen har

man byggt i stor skala, för stora enheter eller också i för liten som gör att

det är svårt att växa. Det blir ofta en mycket svar balansgång mellan

stabilitet och flexibilitet.

För att skapa föränderlighet är det enligt min uppfattning viktigt att få in

mer boende i centrum och då av skilda åldersgrupper och i ett ur storleks-

och hyresavseende brett varierat bostadsbestånd. Med ökat fast boende i

centrum skapas också förutsättningar för ett förbättrat underlag för

butiker och lokal service av olika karaktär samtidigt som city blir levande

även när butiker och kontor m m är stängda.

För att öka trivseln och välbefinnandet för bl a boende behövs den grönska

och de planteringar med lek- och bollytor som jag nämnde nyss. Speciellt

för barn och äldre är det, såvitt jagförstår, viktigt med lättillgängliga

grönområden nära bostäderna.

Livscykelresonemanget kan även tillämpas på citys butiksbestånd. Mycket

tyder på att det traditionella varuhuset kommer att få minskad betydelse

och istället ersättas med mindre butiksenheter i gatuplanet, som kan
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göras flexibla både utåt och inåt - utåt rörande entré- och fönsterarrange-

mang och inåt i fråga om lätt upp- och nedmonterade mellanväggar,

variabel anslutning till varuintaget 0 s v.

Det är också viktigt att om- och nybyggnation sker med varsamhet och

successivt så att man inte försvårar eller genom för höga hyror eller stela

regler omöjliggör mindre företag inom hantverks- och servicesektorn att

existera i eller i närheten av centrum. Känt är ju att nystartade och då

vanligen små företag inte rår med höga hyror. På skissen ovan har jag sökt

markera billigare lägen för hantverk m m på baksidan av gågatans

kvarter. Dessa ofta äldre hus kan då också i åtskilliga fall fungera som

lagerlokaler till gågatans butiker.

Visst behövs planering och planerare!

 

Rätt uppfattad blir planarbetets och planerarens roll sannolikt alltmer att

inom ramen för i stora drag givna resurser ange lösningar som medger

flexibilitet, ty endast därigenom kan city hållas levande, div 3 gentemot

människorna svara för vad jag inledningsvis kallat stadens interna miljö-

mässiga funktioner.

Det blir, eller är redan nu, en förändring från vad jag vill kalla

nyplanering till kompletterings- eller anpassningsplanering. Detta innebär

inte alls, som en del politiker utan förankring i verkligheten tycks tro, ett

minskat behov av planinsatser. Tvärtom är det gu, då all sparsamhet är

ett måste samtidigt som de mänskliga dimensionerna blir allt viktigare att

beakta, nödvändigt med en samhällsplanering där de olika delarna i tid och

rum bringas samman till fungerande och flexibla helheter också på sikt.

Låt inte det i och för sig viktiga ROT-programmet - Renovering, Ombygg-

nad, Tillbyggnad - innebära nya låsningar utan nya lösningar!
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DETALJHANDELSUTVECKLING

Mats Herner och Kent Persson

Detaljhandelns omstruktureringsprocess under det närmaste decenniet

kommer att bli kännbar för många butiker och företag. Den alltför stora

detaljhandelskostymen beror enligt Krafft och Sandahl främst på en

stagnerande eller minskande folkmängd, nolltillväxt inom den privata

ekonomin samt den tredje ekonomins återinförande där konsumenterna

själva utför nödvändiga service- och reparationsarbeten istället för att

köpa dem.

Denna utveckling kommer emellertid inte att innebära ett stopp för

strukturförändringar inom detaljhandeln. Tvärtom. Konkurrensen kommer

att bli hårdare, det kommer att bli en polarisering inom detaljhandeln

både vad gäller distributionsformer och lokaliseringar. Vissa kommer att

vinna marknadsandelar medan andra kommer att förlora. Det kommer att

inträffa förskjutningar i försäljningsrelationerna mellan olika varugrupper.

Detaljhandeln kommer att polariseras. De ytterligheter som enligt

Thufvesson kommer att ha störst överlevnadskraft är de som

- inriktar sig på massdistribution till samtliga kundgrupper och håller ett

 

brett och grunt sortiment

- satsar på ultraspecialisering med ett mycket smalt och djupt sortiment

 

till speciella kundgrupper.

Som en följd av dessa tendenser inom specialvaruhandeln kommer med

stor sannolikhet varuhusens negativa utvecklingstrend att fortsätta. De

har inte någon klart utmejslad profil i någon av ovanstående tVå inrikt-

ningar. Tvärtom ligger de enligt Thufvesson i det utomordentligt besvärli-

ga mellanregistret med varken tillräckligt djup eller bredd på sortimentet.

Stormarknaderna har troligen nått en ungefärlig mättndsniVå medan

specialbutiker, antingen friliggande eller köpmannavaruhus, kommer att

öka sina marknadsandelar.
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Dessa polariseringstendenser kommer även att få rumsliga effekter ty

kopplat till polariseringstendenserna finns förändringarna i informationsö-

verföring och rörlighet. De centra som kan tänkas få stora SVårigheter är

äldre halvcentrala centrumanläggningar som redan idag i många fall har

en betydande överkapacitet. Detta visas t ex i Gustafsson och Wallinders

artikel om Göteborg. Möjligheterna för denna typ av anläggningar att

överleva är att skaffa sig en klart markerad profil. Vinstlägena i det nya

detaljhandelsmönstret ligger i externa lokaliseringar och i det absolut

mest högintressanta city.

Inställningen till externa lägen från planerande organs sida har genomgått

vissa förändringar. När de första externetableringarna dök uppreagerade

planerarna knappast alls. Sedan blev det i princip tvärstopp inom de legala

reglersom gällde. Nuläge och framtida planlagstiftning medger en något

mera nyanserad hållning. Detta framgår av_ Lennart Tropps artikel där han

redogör för de orsaker och samband som ligger bakom de externa lägenas

framväxt och fördelar.

Utvecklingen i de externa lägena handlar om planerarnas lyhördhet för

marknadens eller politikernas signaler. Marknadens signaler uttrycker

mångfald och differentiering innebär bl a att vissa externa lägen drar till

sig betydande köpkraft både vad gäller dagligvaror som specialvaror.

Exempel på detta i Göteborg är t ex BåcW-området. Den politiska målsätt-

ningen är emellertid att konsUmenterna skall handla i planerade centra

förutom skrymmande produkter som båtar, möbler, bilar och byggnadsva-

ror som får finnas i externa lägen.

Den andra vinstlokaliseringen är, och kommer att bli, i det absoluta

stadscentrum. De ansträngningar som görs och kommer att behöva göras

för att vidmakthålla stadscentrums detaljhandelsfunktion måste emeller-

tid samordnas för att city återigen skall bli framgångsrikt.
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MORGONDAGENS DETALJHANDEL

Ingmar Tufvesson

Den svenska detaljhandelns fördelning på varugrupper är ganska stabil

över tiden medan däremot försäljningsformerna förändras. Varuhusen har
svärt att hålla sina marknadsandelar medan massdistributörer (stormark-
nader, externa lägen) och ultraspecialister i stadscentrum klarar sig bra.
Detaljhandeln går mot en polarisering.

Syftet med denna artikel är att visa på varuhandelns utveckling och dess

konsekvenser för olika orts- och centrumbildningar. För att förstå denna

utveckling har följande modell eller ledstjärna använts:
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miljö
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  grafisk

miljö

 

  
  

   

Politisk Teknolo-

miljö gisk
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Figur 1: Beskrivningsmodell över varuhandeln och dess omgivningsmiljö.

 

Ingmar Tufvesson är universitetslektor på företagsekonomiska inst vid
Lunds universitet och undervisar i bl a distributionsekonomi. Han har även
skrivit böcker, t ex "Varuhandeln-igår-idag-imorgon", Liber 1983.

Postadress: Företagsekonomiska institutionen, Box 5136, 220 05 Lund

Besöksadress: Allhelgona Kyrkogata 8
Telefon: 046/10 70 00, direkt 11 78 17
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Med denna modell som utgångspunkt kan vi säga att varuhandeln inte bör

studeras isolerat utan vi måste även ta med fjärrmiljön och närmiljön.

Ändringar i någon av dessa påverkar nämligen även varuhandeln liksom

ändringar i varuhandeln påverka närmiljön.

Tre aspekter - varor, försäljnings- och företagsformer

Varuhandeln i sin tur kan analyseras ur tre skilda aspekter som hänger

ihop. Dessa är varor, försäljningsformer och företagsformer. Studerar man

en av aspekterna så speglas de andra i denna. På motsvarande sätt kan vi

också fastslå att om det sker en innovation i en av aspekterna så

återverkar denna också på deandra aspekterna.

Dagligvaror och specialvaror

Ser vi nu först på varorna som distribueras kan vi konstatera att även om

försäljningssiffrorna för olika varugrupper ändras kraftigt år från år så

ändras relationerna mellan de olika varugrupperna obetydligt. Detaljhan-

delns fördelning på varugrupper ser idag ut på följande sätt:
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Figur 2: Detaljhandelns försäljning på olika varugrupper 1983
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Dagligvaruhandeln har utvecklats till att finnas i bostads- och trafikorien-

terade lägen. Det skedde en stor förändring i lokaliseringen i och med att

självbetjäningen kom. Denna möjliggjorde en utveckling mot allt större

butiker. Vi kan urskilja kedjan: Självbetjäningsbutiker - storlivsbutiker

eller supermarkets - dagligvarumarknader. Vi fick därigenom rationellare

butiker och en utglesning av butiksbeståndet. Denna utglesning har

emellertid delvis kompenserats genom tillkomsten av service- eller jour-

butiker. TVå viktiga faktorer, förutom övergången till större butiker,

ligger bakom dagligvaruhandelns utveckling, dels befolkningens utflyttning

från centra, dels ökad rörlighet genom att bilar används som transportfor-

don. Vi kan i det senare fallet urskilja sekvensen: gångavstånd till butiken

- cykel/bussavstånd-bilavstånd-gångavstånd från bil dels vid butiken dels

hemmavid.

Vi kan här bortse från dagligvaror när det gäller nya centrumbildningar.

Naturligtvis finns denna handel även i centrum men den präglar ej

centrumbildningen längre bortsett från en del butiker av service- och

specialkaraktär. Vi kan hos dessa butiker också notera att man ofta

tillhandahåller både varor och tjänster.

De varugrupper som är mer aktuella för oss här är beklädnad, hemartiklar

och fritidsvaror, d v 3 specialvaror. Kännetecknande för dessa har varit

den ökande mångfalden samt att försäljningsformer och företag i stort

sett följt branschgränserna förutom för varuhus och en del postorderföre-

tag som inriktat sig på ofta köpta varor från olika branscher.

Försäljningsformer

 

Vi kan inom specialvaruhandeln således som utgångspunkt grovt skilja

mellan tre försäljnings-/företagsformer, nämligen postorder, varuhus och

branschbutiker. De tVå senare har präglat Våra centrumbildningar allt

sedan 1800-talets senare hälft. Låt oss tills vidare bortse från postorder

eftersom denna form inte finns i centrumbildningarna. Utvecklingen från

dessa grundformer fram till dagens butiksstruktur framgår av nedanståen-

de figur:
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Figur 3: Varuhandelns försäljningsformer och butiksstruktur

Varuhusen kom till Sverige under senare delen av 1800-talet. Varje större

stad kom i stort sett att få ett sådant varuhus. Försäljningsformen hade

ett antal ekonomiska fördelar gentemot de traditionella branschbutikerna.

Därför kom de också att klara sig bra, speciellt i och med att köpkraften

successivt ökade.

Omkring 1930 fick vi så Epa och Tempo, d v 3 enhetsprisaffärerna. Idén

till dem kom från motsvarande företag i Tyskland. De Övergick till att

mer och mer likna varuhus genom ett förbättrat sortiment. De kom också

att spridas till alla större städer och större orter av betydelse. De kom på

grundval av detvâ utvecklingarna snart att kallas kedjevaruhus.
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Kedjevaruhusens utveckling kom att påverkas av förbättrat sortiment och

inkluderande av livsmedel i sortimentet, ökad grad av Självbetjäning och

självval, samt av bruttoprisets slopande som möjliggjorde ökad priskon-

kurrens. Vidare skedde en kraftig ökning av försäljningsformen genom att

kooperationen började satsa på att bygga upp Domusvaruhusen. Resultatet

av dessa samverkande faktorer blev att vi fick ett eller flera kedjevaruhus

i de flesta stadskärnor. Varuhusen påverkade också starkt stadskärnornas

utformning på grund av sina krav på utrymmen.

Under 60-talet fick vi så stormarknaderna. Dessa var direkt byggda med

utgångspunkt från bilismen genom sin lokalisering utanför den egentliga

stadsbebyggelsen. De var vidare från början tänkta för både dagligvaror

och specialvaror med begränsad personlig betjäning. De blev en stor

framgång under sitt första årtionde.

Samtidigt som stormarknaderna gynnades av bilismen började kedjevaru-

husen speciellt de mindre att märka bilismens betydelse negativt. Dessa

varuhus fick stora ekonomiska problem som ännu inte övervunnits. Därför

ser vi också experimenterande, avveckling och omprofilering till dagligva-

rubutiker där så är möjligt.

Ser vi nu på branschbutikerna förblev de vid sin ursprungliga typ längre,

bortsett från att vi fick fler och fler på grund av allt fler varor och av allt

mer ökande köpkraft. Under 50-talet fick vi Våra första branschkedjor

eller mångfilialföretag. Dessa fick en bra hjälp av bruttoprisets slopande

genom den nya konkurrensbegränsningslagen 1953. De kan ses som en följd

av att självbetjäningen infördes i dagligvaruhandeln och av kedjevaruhu-

sen, som för övrigt också ökade under 50-talet. Branschkedjorna känne-

tecknas ofta av stora volymer och små påslag. De bygger nämligen på att

de kan dra fördel av dels Självbetjäning eller självval och av mångfilialfor-

mens fördelar. De började få stor framgång och spreds till de flesta större

orter.

Kedjevaruhusen och branschkedjorna oroade de enskilda fackhandlarna

mycket under denna tid. Ett svar blev bildandet av frivilliga fackkedjor

där man försökte utnyttja storskalefördelarna utan att de enskilda butiks-
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ägarna uppgav sin "självständighet". Dessa kedjebildningar fick också

framgång och därför fick vi som resultat många nya sådana frivilliga

kedjor.

En annan företeelse som dök upp i Sverige var franchisesystemen. De

byggde på amerikanska idéer. De innebär att någon utvecklar ett affärs-

system där enskilda handlare kan ansluta sig och bidra med kapital.

Butikerna uppträder enhetligt gentemot konsumenten. Dessa frachisessys-

tem medger en snabb expansion.

Slutligen har vi företeelsen köpmannavaruhus. Dessa var i början ett svar

på stormarknaderna. Skillnaden var att varje avdelning drevs aven enskild

företagare. De olika avdelningarna har senare allt mer blivit fristående

butiker, tillhörande någon branschkedja eller frivillig kedja, i varuhuset

eller centrumbildningen. Vi har senare fått en motsvarande form inne i

centrum genom de nya shoppingcentra, av typen Östra Nordstan och

Gallerian, som tillkommit i många större städer.

Ser vi nu på våra centrumbildningar har de kommit att kännetecknas av

ökad differentiering eller centralisering, där stora centra blivit mer

attraktiva medan mindre centra fått en del problem. Vi kan se att

dagligvaror till stora delar försvunnit från själva centrum. Så har även en

del utrymmeskrävande verksamheter av typ möbel- och järnhandel. Inom

olika centra kan vi också se att olika typer av kedjebildningar eller

vertikala marknadsföringssystem kommit att prägla stadsbilden. För att

få en riktig bild bör vi här också ta hänsyn till att en del kedjebildningar

valt att tona ner kedjans namn och i stället trycka på den enskilde

företagarens namn. Därför kan man säga att kedjebildningarna är något

mer dominerande än vad som direkt framgår utifrån.

Företagsformer

 

Vi har hittills bara konstaterat vad som skett men inte sagt så mycket om

varför det skett. När vi försöker finna förklaringar kan vi först konstatera

att det har blivit mer affärsmässighet inom varuhandeln. Man har därmed
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också allt mer börjat se på avkastning på det insatta kapitalet. En modell

Över vilka faktorer som påverkar avkastningen är ett så kallat DuPont-

diagram. En enkel variant av ett sådant diagram är följande:
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Figur 4: Faktorer som påverkar detaljandelns avkastning

Vi återkommer till avkastningstänkandet senare.

Vi kan vidare se att det blivit en allt mer Ökande polarisering av handeln

mot massdistributörer å ena sidan och specialister å andra sidan. Mass-

distributören kännetecknas av att han inriktar sig på i stort sett alla

grupper av kunder och har ett motsvarande brett/grunt sortiment. Det blir

här fråga om ett vertikalt marknadsföringssystem eller ett stort

postordervaruhus. Specialisten kännetecknas av att han inriktar sig på

speciella grupper och har ett motsvarande smalt/djupt sortiment. För att
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öka sin försäljningsvolym kan han kombinera butiks- och postorderverk-

samhet. Med utgångspunkt dels från avkastningstänkande dels från kun-

dernas urval och preferenser kan vi säga att alla andra positioner är sämre

och därmed får vi sakta men säkert denna polarisering inom handeln.

Resonemanget kan illustreras med figuren nedan:

 

   

  
 

  

  

SORTIM ENT

Brett/grunt Smawojupt

Speciella

grupper D

KUND 4 A
GRUPPER V

MASS

' sm 015m; <
sett alla

   

Figur 5: Detaljhandelns polarisering med hänsyn till kundgrupper och

sortiment

Med utgångspunkt från de tVå dimensionerna kundgrupper och sortiment

kan vi uttala oss om en del andra kännetecken för de tVå grupperna. Detta

göres med utgångspunkt från avkastningstänkande. Vi får bland annat

följande kännetecken:
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MASSDISTRIBUTÖRER

Stor volym genom

många butiker som

har låga priser

genom låga inköps-

priser och små

pålägg

Liten personal, små

bearbetningskostna-

der och små omkost-

nader i övrigt

Hög omsättnings-

hastighet på grund

av brett/grunt

sortiment och

minsta möjliga lager

Lättillgängliga

lokaler för kunden.

Billiga och

flexibla lokaler

i billiga lägen

eller med hög kund-

tillströmning

SPECIALISTER

Rimliga intäkter

genom en eller få

butiker som har

högre priser genom

högre inköpspriser

och högre pålägg

Personalkrävande

och relativt höga

bearbetningskostnader

Låg omsättnings-

hastighet av smalt/djupt

sortiment och att

lager oftast är

nödvändigt

Ej samma krav på

lättillgänglighet

för kunden. Ofta

påkostade lokaler

i dyrare lägen

Nu innebär inte beteckningen massdistributör tvunget att konsumenten

möter samma sortiment, butiksutformning och reklam vart han än

kommer. Vi kan nämligen skilja mellan tre faktorer som gemensamt bidrar

till ett handelsföretags framgång:
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Distribution .Q W_ Marknads-

Logistik bearbetning

       

Informa-

tion

  

 

Figur 6: Faktorer som påverkar en detaljhandlares framgång

Handelsföretaget måste, förutom en bra ledning, ha en bra integraton

mellan alla tre systemen. Både massdistributörer och specialister måste

ha ett bra informations- och logistiksystem, men massdistributören kan

också visa upp skilda ansikten gentemot konsumenten genom att ha olika

butiker, sortiment och bearbetning. Vi kan nämligen skilja mellan odiffe-

rentierad, differentierad och fokuserad eller koncentrerad marknadsfö-

ring. Specialisten har fokuserad marknadföring medan massdistributören

kan välja framför allt mellan odifferentierad och differentierad mark-

nadsföring. I det senare fallet utgår vi från olika segment och har olika

marknadsföring till de valda segmenten. Begreppet segment kan stå för

olika aspekter. Vi kan skilja mellan till exempel inriktning på kundgrupp,

t ex ungdomar, behov, t ex allt för bygget, allt för den interna miljön eller

sport och fritid, samt livsstil. Vi kan således här tillämpa moderna

marknadsföringstankegångar avseende segmentering, profilering och posi-

tionering så att vi står för något speciellt ur kundens synvinkel, d v 3 den

valda kundgruppens eller det valda segmentets synvinkel. Sedan måste vid

tillämpa detta resonemang i allt vad vi gör. Denna differentiering kommer

sannolikt att ske i allt större utsträckning under de kommande åren.
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Fyra olika typer av oentrumbildningar

Ser vi nu som avslutning på konsekvenserna av resonemanget för olika

ortsstorlekar eller oentrumbildningar får vi följande bild med utgångs-

punkt från den allmänna relationen att ju större orten är desto större blir

mångfalden inom varuhandeln:

På mycket Både massdistributörer och specialiserade företag. Vi

stora orter kan få många olika typer inom både grupperna, d v 3

stor differentiering. Huvuddelen av specialisterna finns

här. Vidare kan vi finna olika typer av centrumbild-

ningar på stora orter.

På medel- Massdistributörer dels med tonvikt på dagligvaror, dels

stora orter en del specialiserade butiker. Vi finner här inte samma

mångfald som på större orter.

På mindre Massdistributörer med tonvikt på dagligvaror.

orter

På ren Begränsade massdistributörer som ibland måste stöttas

glesbygd på olika sätt av samhälleliga skäl.

Vi ser att det blir en allt större differentiering ju större orten är. Denna

förstärks av att konsumenten sannolikt är villig att åka till någon större

ort i närheten av där han bor då det gäller för honom mer betydande köp.

Viljan att förflytta sig ökar sannolikt med köpets betydelse. Detta kan

naturligtvis motverkas av en ökad postorderverksamhet till exempel i

kombination med en massdistributörs vanliga butiksverksamhet.

Inom mycket stora orter kan vi få flera centrumbildningar. Här kan då ske

en differentiering mellan olika centra. Ett resonemang motsvarande det

tidigare förda kan då också tillämpas inom den stora orten.
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DATORER OCH BETALKORT INOM VARUDISTRIBUTIONEN

Thomas Falk

Datoriseringen inom handeln medger totala logistiska lösningar av hela

distributionskedjan vilket medför påtagliga produktivitetsvinster.

Successivt kommer även butikskunderna att komma i kontakt med den nya

informationsteknologin bl a i form av betalkort samt datoriserade ut-

gångskassor som ger konsumenten avsevärt förbättrade kassakvitton med

angivande av varans namn, pris och kvantitet i klartext. Omstrukture-

ringen av handeln kan även medföra att vissa basvaror kommer att köpas

via teledata i bostaden medan urvalsvaror kommer att köpas på traditio-

nellt sätt. Handeln står på tröskeln till en ny tidsålder.

Den centrala frågan vid användningen av datorer och andra elektroniska

media inom distributionsväsendet är huruvida informationsteknologin ökar

effektiviteten inom varudistributionen.

De informationsteknologiska tillämpningar som för närvarande är aktuella

inom distributionsväsendet rör huvudsakligen:

- användningen av datorer i varuhantering hos detaljister, grossister och

fabrikanter för bl a elektronisk pris- och sortimentsuppdatering, elekt-

roniska orderbehandlings- och lagerkontrollrutiner, samt möjligheterna

att ta tillvara och bearbeta den information som datorsystemen

genererar

 

Thomas Falk är t f professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han

forskar för närvarande främst kring informationsteknologins användning
inom varudistributionen. '

Postadress: Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 65
Telefon: 08-736 01 20

VTI RAPPORT 2 9 3



33

- olika former för elektronisk överföring av pengar mellan detaljister

och banker genom bl a betalkort, samt

- utnyttjande avteledata och andra datakommunikationssystem för

beställning av varor.

Datakommunikation inom handeln

I industriländerna består en stigande andel av sysselsättningen av sådan

verksamhet som har till uppgift att skapa, lagra, bearbeta och överföra

information. Den informationsbehandlande sektorn har tillsammans med

förbättrade transporter svarat för en sänkning av styckkostnaden per

distribuerad enhet genom uppbyggnad av praktiskt taget kontinuerliga

flöden av varor. I modern logistik är transport- och informationsteknologi-

erna ömsesidigt beroende av varandra. Av samhällets totala konsumtion

av varor har andelen som någon gång ligger i lager successivt minskat,

strävan har varit att begränsa tiden mellan produktions- och konsumtions-

tillfällen.

En viktig fråga är vilka effekter på marknadssystemet införandet av

integrerade informationssystem ger upphov till vad gäller konkurrenssi-

tuationen, butiksstrukturen samt integrations- och maktförhållanden.

Industrisamhällets produktionsekonomiska nyckelord är standardisering,

specialisering, synkronisering, koncentration och centralisering. Av sär-

skilt intresse vid diskussioner kring informationsteknologins effekter är

dess potentiella möjligheter att organisatoriskt decentralisera och geogra-

fiska sprida verksamheter.

Det förefaller emellertid som informationsteknologin medför förändringar

som kan vara både koncentrerande eller utspridande i geografisk mening

och samtidigt vara centraliserande eller decentraliserande i organisato-

risk. I ett distributionsekonomiskt perspektiv är avvägningen mellan olika

organisationsformer och geografisk struktur väsentlig; informationstekno-

login medger möjligheter till samverkan mellan olika parter för att
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erhålla totalalogistiska lösningar av hela distributionskedjan, från tillver-

 

kare till slutförbrukare.

Datakommunikationssystem som kopplar ihop producenter, grossister och

detaljister finns idag i bruk inom t ex LUNA AB och Pappersgruppen.

Syftet med dessa system är att få en bättre arbetsfördelning med

avseende på lager, inköpsfrekvens och storlek på order. Inom Pappers-

gruppen kan t ex en majoritet av slutförbrukarna (civiltryckerierna) leva

helt lagerlösa.

Samverkansformerna inom olika distributionssystem kan anpassas till

skilda intressenters behov. Men sådana system ställer stora krav på

öppenhet mellan parterna i informationshänseende, vilka kostnader och

intäkter skall redovisas? Framför allt ställer sådana system stora krav på

det enskilda företagets förmåga att bearbeta, lagra och använda relevant

information. I många situationer är naturligtvis tillgång till viss informa-

tion ett viktigt konkurrensmedel. Men parterna inom ett distributionssys-

tem där effektiviteten kan ökas genom integrerade datakommunikations-

system måste vara beredda att visa en betydligt större öppenhet än vad

som ofta är vanligt idag.

Butiksdatoriseringen

 

En förutsättning för införandet av butiksdatorer och datoriserade utgångs-

kassor inom dagligvaruhandeln är varukoder på förpackningarna. Produkti-

vitetsvinsterna som handeln beräknas göra med systemet rör främst ökad

genomströmningshastighet i utgångskassorna, minskat prismärkningsarbe-

te, bättre lagerkontroll och färre felslagningar. Uppdatering av priserna i

en hel butik t ex till följd av en momsförändring, kan ske på några få

sekunder. Varor som försetts med en streckkod behöver ej prismärkas,

prisuppgifterna redovisas istället på hyllkanten. I gengäld får konsumenten

ett avsevärt förbättrat kassakvitto där varje varas namn och pris anges i

klartext.
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Idag har 70-75 % av dagligvarusortimentet i Sverige varukoder och ett 40-

tal butiker har datakassor 1 Vårt land. Kvittoinformationen som butiksda-

torerna genererar kan tas tillvara och användas i butikernas marknadsfö-

ring. I USA finns det idag undersökningsföretag som kopplat informationen

i butiksdatorerna till information om konsumenterna genom individuella

kort. Man kopplar alltså ihop detaljerad information om individens varu-

korg med socioekonomiska variabler. Databaser som byggs upp på detta

sätt kan bl a användas för testmarknadsföring av produkter.

Kontantlös handel

 

Idag sker praktiskt taget alla transaktioner i detaljhandeln med kontanta

pengar. Av antalet transaktioner svarar kontokort och check tillsammans

för endast 3-4 procent. Vi har dessutom väl fungerande post- och

bankgirosystem. I Sverige är följaktligen incitamentet för en mer om-

fattande betalkortsintroduktion för närvarande låg hos såväl banker som

inom detaljhandeln. Men eftersom Sveriges internationella beroende är

stort, torde emellertid system med olika typer av betalkort successivt

vinna sitt intrång i Vårt land.

Frankrike har kommit längst vad avser elektroniska betalkort med

minneskapacitet, s k "smart cards". Dessa kort, som har samma format

som vanliga kreditkort, är utrustade med en inbyggd mikroprocessor som

ger dem minneskapacitet. En transaktion registreras både i kortet och i

butikens terminal. Det kan endast användas av den som känner till den till

kortet knutna personliga koden. Transaktionerna överförs via telefonnätet

efter dagens slut till bankens dator. Butiken behöver alltså inte vara

direktansluten (on-line) med bankens stordator. Exp-editen kommunicerar i

stället med kortet över terminalen. Kortet har emellertid en begränsad

minneskapacitet: efter 200 transaktioner är det förbrukat.

För detaljhandeln torde förtjänsterna i systemet främst ligga i låga

terminalkostnader samt att möjligheterna till bedrägeri praktiskt taget

försvinner.
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Butikslös handel

 

Videotex (teledata) ger möjlighet att beställa fram sidor, stora som en tv-

ruta med text och enkla bilder. Användaren ringer upp en databas lagrad i

en oentraldator ungefär på samma sätt som information tas fram i vanliga

databaser. Skillnaden är att videotex är billigt och enkelt att använda och

därför lämpligt för datorovana personer och för användning i hemmen.

Informationen förvaras i numrerade sidor som beställs fram genom att

användaren trycker på den eller de siffror som svarar mot en viss sida.

I sin enklaste form för hemmabruk består videotexterminalen av tv-

mottagaren som kompletterats med en knapptillsats och ett modem

(signalomvandlare). Kommunikationen med oentraldatorn sker via

telefonnätet.

Teledata i hemmen skulle kunna användas för varuinformation till

konsumenterna samt för transaktioner av olika slag, t ex beställning av

varor, biljetter eller banktjänster.*

I Sverige används teledata ännu bara inom arbetslivet. Televerket

tillhandahåller den publika tekniska tjänsten DATAVISION. Största

informationslämnare inom Datavision är för närvarande Postverket

(POSTEL) och TELEBILD. För närvarande förmedlar Postel och Telebild

bl a nyheter och väder, börs- och finansnyheter, information om företag

och organisationer m m.

I Storbritannien finns redan idag möjlighet att beställa varor via teledata

och få dem hemsända från ett flertal företag. I Sverige prövar Halléns

postorder denna typ av varudistribution via Postel.

 

*Se vidare: Falk, T: Köpa via datorer; Handel utan butiken och

 

grossister genom teledata. Stockholm: Fonden för Handels-

och Distributionsforskning, EFI, 1983.

 

VTI RAPPORT 2 9 3



37

I förhållande till traditionella distributionsformer via butik förefaller det

här beskrivna systemet ge konsumenten fördelar som främst är

tidsrelaterade, framför allt vid rutininköp som görs ofta. Man slipper köer

och inköpen kan förläggas när som helst under dygnet; köparen blir

oberoende av butikens öppethållande. Via databasen får köparen en samlad

kunskap om tillgängliga alternativ och varianter på marknaden samt

prisstrukturen inom olika sortiment.

Direkttransport av varor till konsumentens bostad ger den potentiellt

största tidsvindsten, framför allt när det gäller dagligvaror, men är i

praktiken mycket svär att genomföra i större skala. Det måste ju finnas

någon hemma för att ta emot varorna. I dag är antalet hushåll där

samtliga vuxna är borta under dagtid stort i Sverige.

Distributionsformens väsentligaste nackdel för konsumenten är sannolikt

frånvaron av fysisk kontakt, både med varan innan köpet och med

rådgivande säljpersonal. Information om produkten (storlek, utseende, färg

och kvalitet) måste överföras via text och bild. Detta förhållande borde

begränsa antalet varukategorier som man är villig att köpa på detta sätt.

Dagligvaror av stapelkaraktär som köps ofta och regelbundet hör

förmodligen till den grupp man lättast kan köpa utan att ha sett: extrema

motsatser är t ex smycken, konstverk och glasögon. En central fråga är

därför butikens och inköpsarbetets sociala roll. I vilken utsträckning skall

vi betrakta butiksbesök och varuinköp som tidsfördriv? Även om de här

beskrivna elektroniska bank- och beställningstjänsterna har många

praktiska fördelar får man för den sakens skull inte undervärdera Våra

stadsmiljöers betydelse. Vi har trots allt behov av mänsklig kontakt och

visuella intryck.
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VARUHANDELN I GÖTEBORGSREGIONEN

Förändringar inom centrum- och butiksstrukturer

Rune Gustafsson och Per Wallinder

Göteborgsregionens butiks- och centrumstrukturer står inför stora föränd-

ringar. Halvcentrala centrumanläggningar har en betydande överkapacitet
samtidigt som externetableringar och förortscentra byggts ut under 1970-
talet. Ökad yteffektivitet, måttlig folkmängdstillväxt, förändrad befolk-
ningsstruktur och svag detaljhandelstillväxt medför att cirka 10 procent
av den befintliga detaljhandelsytan kommer att vara överflödig 1990.
Detta ger en ökande konkurrens mellan butikerna i olika centrumanlägg-

ningar med oundvikliga och svåra koncentrations- och kontraktionspro-
cesser som följd.

Under 70-talet har Göteborgsregionens befolknings- och näringslivsut-

veckling stagnerat samtidigt som det skett en stor omflyttning inom

regionen. Förorterna och förortskommunerna har vuxit kraftigt.

Centrum- och butiksstrukturen har genom denna utveckling förändrats.

Halvcentrala centrumanläggningar, från 50- och 60-talet, t ex Kortedala

torg, Vårväderstorget, Chapmans torg m fl, har idag omsättningsproblem

och betydande överkapacitet. Befolkningsomflyttningen har samtidigt

inneburit att ett antal förortscentra har byggts ut som tex Partille

Centrum, Mölndals Bro, Angereds Centrum och Frölunda Torg.

 

Rune Gustafsson var tidigare utredningschef vid K-konsult i Göteborg
samt sekreterare i Butiksdelegationen i Göteborgsregionen. Från 1985
civilförsvarsplanläggare vid Göteborgs kommun.

Postadress: Brandförsvaret, 3:e Långgatan 16, 413 03 Göteborg
Besöksadress: 3:e Långgatan 16
Telefon: 031/17 22 10

Per Wallinder är utredningsledare vid Göteborgsregionens kommunalför-

bund och arbetar med näringslivs-, befolknings- och detaljhandelsfrågor.
Fr o m 1985 sekreterare i Butiksdelegationen.

Postadress: Folkungagatan 20, 411 02 Göteborg

Besöksadress: Folkungagatan 20
Telefon: 031/80 35 50
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I många områden har det skett centrumförskjutningar, dvs handelns

tyngdpunkt har förflyttats. Tydliga sådana tendenser finns i Kungsbacka,

Mölndal och Kungälv. I Göteborgs kommun har vi exemplen Järntorget,

Södra vägen och inte minst Östra Nordstan i city. Samtidigt kan vi

konstatera att centrumstrukturen i allt väsentligt överensstämmer med

kommunernas administrativa indelning. Fyra kommuner har en decentrali-

serad oentrumstruktur utan direkt kommuncentrum (B-centrum), nämligen

Öckerö, Tjörn, Ale och Härryda kommuner.

Externetableringarna ökar sina marknadsandelar

Förutom den traditionella centrumstrukturen har regionen under de

senaste 10 åren erhållit ett antal rent kommersiella centra i externa

lägen. På Hisingen har två stora externa etableringar vuxit upp, Obs-

Stormarknad och det s k BåcW-området. I Kållered, Mölndals kommun, har

IKEA etablerats. I området kring Billhälls storlivs i Sisjöns industriområde

driver ett flertal detaljhandelsföretag verksamhet. Förutom dessa större

externa butiker eller områden förekommer ett flertal mindre

butiksetableringar runt om i regionens kommuner.

All detaljhandel befinner sig i konstant omvandling. Förändringar i

detaljhandelns och enskilda butikers omvärld, t ex centrumförskjutningar,

nya externetableringar och ändrade konsumtionspreferenser påverkar

näringsförutsättningarna. Göteborg utgör i detta sammanhang inget

undantag. Regionens detaljhandelsutveckling under 70-talet kan i korthet

sammanfattas i följande punkter: (Göteborgsregionens kommunalförbund,

1981)

avtagande marknadsandel i regioncentrum

utbyggnad av stadsdels- och kommuncentra

markant ökning av antalet servicebutiker

nedläggning av livsmedelsbutiker och varuhus
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- specialvaruhandel utanför tätorterna

- nyetablerade dagligvarubutiker är större än nedlagda

- stordriftsfördelar har givit ett glesare butiksnät

- större konkurrens mellan dagligvaru- och specialvaruhandel

- specialisering och kedjebildningar.

Idag omsätter regionens detaljhandel omkring 15 miljarder kronor årligen,

därav 57 procent dagligvaruhandel. Omräknat innebär detta att

detaljhandeln dagligen omsätter 42 Mkr eller 60 kr i genomsnitt per

person. Fördelat på varugrupper är omsättningen 43 procent livsmedel, 1

procent färg-parfym, 3 procent tobak-böcker, 14 procent beklädnad, 16

procent möbler-hemutrustning, 8 procent fritid-ur-guld samt 15 procent

övrigt.

I planeringssammanhang talas det ofta om täckningsgrad dvs förhållandet

(i procent) mellan handelns bruttoomsättning i ett bestämt område och

det totala konsumtionsunderlaget i samma område.

En hög täckningsgrad, framförallt på specialvarusidan, markerar

centrumstyrka. Regioncentrum har således en hög täckningsgrad. De fyra

kommuner som saknar kommuncentra har en mycket låg täckningsgrad,

omkring 20-30 procent på specialvarusidan.

Specialvaruhandelns bruttoomsättning i större centra visar tVå klara

tendenser. För det första dominerar centrala Göteborg (regioncentrum)

klart som största specialvarucentrum. För det andra är de kommersiella

externetableringarna omsättningsmässigt större än något annat centrum i

regionen.
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Fortsatt omstrukturering under 80- och 90-talet

Den privata konsumtionen förväntas öka måttligt, 1-1,5 procent per år, de

närmaste åren. Eftersom bostadskonsumtionen är relativt stabil och 2/3

av den privata konsumtionen omsätts inom detaljhandeln förutses bety-

dande förändringar av detaljhandelsomsättningen och den kommersiella

servicestrukturen. Under 1983 minskade exempelvis landets totala daglig-

varuomsättning med 1 procent medan specialvaruomsättningen minskade

med hela 4 procent.

Inom Göteborgsregionen förväntas befolkningen endast öka med 4 000

personer fram till år 1990. Det blir färre barn och fler pensionärer.

Antalet hushåll väntas öka måttligt, ca 1 500 per år. Konsekvensen av

denna utveckling torde för detaljhandeln bl a bli:

- svag tillväxt i detaljhandelns omsättning

- livsmedelsförsäljningen förblir stabil

- fritidsvaruförsäljningen fluktuerar kraftigt

- inom vissa kapitalvarubranscher uppstår likviditetsproblem

- personalbesparande åtgärder (datakassor, effektivare lagerrutiner
m m) även i mindre butiker

- integrerade varudistributionssystem

- minskning av produkt- och storleksvarianter.

Yteffektiviteten ökar och ger minskat lokalbehov

Detaljhandelns yteffektivitet, dvs bruttoomsättningen fördelat på buti-

kens totalyta ger en bild av produktivitetens utvecklingen inom svensk

detaljhandel. Yteffektiviteten i t ex allivsbutiker var 1978 10 450 kr/m2

och 1982 18 600 kr/mz, vilket innebär att yteffektiviteten ökat med 78

procent mellan 1978 och 1982. Det är nästan dubbelt så mycket som

inflationen under samma period. Vad innebär detta för detaljhandelsstruk-

turen?

Med en oförändrad volym innebär en höjd yteffektivitet att behovet av

lokalytor successivt minskar. I den regionala varuförsörjningsutredningen
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har vi antagit att yteffektiviteten realt ökar med cirka 1,5 procent per år.

Eftersom specialvaruhandeln torde ha ett större rationaliseringsbehov än

dagligvaruhandeln har ett alternativ med 2 procents ökning av yteffektivi-

teten gjorts. Ändringen i ytbehov under perioden 1980-90 beräknas bli en

minskning med 33 000 m2 total dagligvaruyta och mellan 42 000 och

72 000 m2 total specialvaruyta. Enbart i Göteborgs city torde specialvaru-

handelns ytbehov minska med 19 000-26 000 m2 total butiksyta.

Vad får då denna utveckling för följder för butiksstrukturen, detalj-

handelns verksamhetssituation och konsumenternas serviceutbud? En

tänkbar utveckling för 80-talets detaljhandel i Göteborgsregionen kan

beskrivas på följande sätt:

DAGLIGVAROR

storlivsbutiker dominerar, medelstora får problem

- fortsatt tillväxt av servicebutiker

- ökad andel lågservice- och lågprisbutiker

- ökning av specialvarusortimentet

- minskning av lagerytor - högre omsättningshastighet

- externa lokaliseringar minskar ej - köpen koncentreras.

SPECIALVAROR

- utveckling mot kedjedominerade storbutiker

- behovsorienterad fackhandel, t ex sport-fritid

- fackhandeln stärker sin ställning gentemot varuhusen

- fackhandel och lagerförsäljning önskar externa lokaliseringar.

Andra tendenser inom "massdistributionsområdet" är lagerförsäljning, dvs

partihandel till konsumenter samt supermarketidén inom fler branscher än

idag.

Förnyelsebehov i befintliga centrumlägen

 

Regionplaneringens målsättning är att skapa en tät regionutbyggnad med

satsningar på centrala Göteborg och de större förortscentra som finns
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idag. I en begränsad ekonomi har vi ej råd att sprida resurser utan måste

koncentrera bebyggelseutvecklingen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en omfördelning av regionens

befolkning, en svag konsumtionsutveckling samt handelns rationaliserings-

behov sammantaget innebär en överkapacitet och obalans i fördelningen

av butiksytor. Delar av detaljhandeln kommer därför att rationaliseras

bort eller omlokaliseras.

I den regionala varuförsörjningsutredningen har vi bedömt att Cirka 10

procent av dagens detaljhandelyta ej behövs 1990. Vill man åstadkomma

en fungerande servicestruktur måste kommunerna i regionen därför såväl

beakta en förväntad överkapacitet som en obalanserad butiksstruktur. Att

vara observanta och inte medge en omotiverad utbyggnad av handeln

torde därför vara ett led i att skapa en fungerande kommersiell service.

Restriktivitet mot större externa etableringar, handel i industriområden

och trafikbutiker, är därigenom naturlig eftersom varje krona innebär ett

omsättningsbortfall i planerade centra.
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DETALJHANDEL I INDUSTRIOMRÅDEN

Lennart Tropp

Under 1970-talet har handelns intresse för etablering i industriområden

ökat markant. Denna tendens kan få allvarliga konsekvenser för

detaljhandelsstrukturen och på sikt även för konsumenterna. För att styra
denna utveckling har byggnadsnämnden i Göteborg dels antagit riktlinjer
för handläggningen av dessa lokaliseringsfrågor, dels prövat mer
differentierade planbestämmelser.

I flertalet svenska städer har vi under 70-talet kunna konstatera en

utveckling som inneburit att viss detaljhandel sökt sig ut från etablerade

centra till renodlade industriområden.

Orsakerna till denna utveckling är bl a att det föreligger kostnadsfördelar

vid stordrift, exempelvis kan lönekostnadsandelen av bruttoomsättningen

minimeras. Vidare innebär enklare lokaler oftast lägre lokalkostnader.

Andra orsaker kan vara att konsumenternas mobilitet har förändrat

köpmönstret samtidigt som skattepolitiken inneburit att gör-det-själv-

modellen har blivit allt populärare.

Avgörande för detaljhandelsexpansionen i industriområden torde

emellertid vara bättre biltillgänglighet än i stadskärnan i kombination

med att nya försäljningsformer introduceras.

Omstruktureringen mot en ökad försäljning i industriområden får

emellertid konsekvenser för annan handel. Äldre centra får svârt att

konkurrera. Vi kan konstatera förslumningstendenser samtidigt som

närservicen försämras. Därtill kommer att vi inom vissa branscher och

områden kan få överetableringar med nedläggningar som följd.

 

Lennart Tropp är Chefsarkitekt och verksam vid Göteborgs

stadsbyggnadskontor som ställföreträdande stadsplanechef.

Postadress: Göteborgs stadsbyggnadskontor, Box 2554, 403 17 Göteborg
Besöksadress: Köpmansgatan 20 '
Telefon: 031/61 10 00, direkt 031/61 16 68
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I slutändan kan detta innebära att konsumenterna hänvisas till avlägsna

industriområden för sina dagliga inköp. Det är framför allt äldre konsu-

menter och hushåll utan bil som drabbas av en sådan utveckling.

Utvecklingen kräver flexibilitet

 

Vi kan således konstatera att detaljnadelsutvecklingen är en följd av

omstruktureringar i samhället. Vissa typer av handel torde därför med

fördel lokaliseras till mer perifera och rymliga lägen, exempelvis handel

med skrymmande varor som byggvaror eller båtar. Detaljhandeln och

näringslivet behöver också en viss rörelsefrihet för att kunna förnya sig

och rationalisera.

När det gäller stadsplanering för detaljhandel har Göteborgs kommuns

målsättning därför varit att finna socialt acceptabla former för en sådan

flexibilitet. Tidigare har emellertid de rättsliga möjligheterna att styra

denna typ av handelsutveckling varit begränsade.

Kommunens grundläggande inställning är att det är svartbygge att utan

dispens etablera detaljhandel inom ett område som har stadsplan för

industriändamål. Sker trots detta försäljning används svartbyggelagen för

att åstadkomma rättelse.

Situationen är emellertid oftast inte så enkel. "Gamla synder" kan ha

inneburit att detaljhandelsförsäljning har tillkommit genom en successiv

förändring av fastighetens ändamål. Stadsplaneinstitutet är så trubbigt

utformat att om ett företag, som tex säljer småbåtar, fått lov att

etablera sig i ett industriområde, så anses därmed fastigheten eller

lokalen godkänd för handel i allmänhet. Att byta ut båtarna mot skjortor

eller stereoanläggningar är därmed legitimt. Om denna förändring skall

kunna hindras måste varugrupper kunna preciseras i stadsplanebestämmel-

ser och dispenvillkor.
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Nya riktlinjer

I Göteborg har vi haft som målsättning att skapa flexibilitet men styra

vissa typer av handel. Byggnadsnämnden har därför i februari 1984 antagit

följande riktlinjer för detaljhandel inom kommunens industriområden.

De

Inom industriområde ges i normalfallet ingen dispens för detaljhandel

Varje önskemål om detaljhandel i industriområden skall föranleda en

planmässig prövning, t ex avseende butiksstrukturen i omgivningen och

tillgängligheten med kollektivtrafik

Planändring i syfte att medge viss handel övervägs för sådana

industriområden, där detaljhandel redan etablerats legalt eller där viss

 

typ av handel är acceptabel eller önskvärd

I undantagsfall kan dispens för specificerat handelsändamål ges i

avvaktan på en framtida planändring

Avsedda varugrupper bör så långt möjligt klart definieras, exempelvis i

enlighet med Svensk Standard för Näringsgrensindelning (SNI).

planbestämmelser som prövas till följd av dessa riktlinjer är J, Jh, HJ

och H. Definitionen är följande:

J

Jh

HJ

Industri (ingen detaljhandel medges)

Industri samt viss detaljhandel

 

Båtar och motorfordon jämte reservdelar och tillbehör. Möbler samt

järn-, byggnads- och trädgårdsartiklar

Industri och detaljhandel

dock

 

ej dagligvaror och beklädnadsvaror (beroende på lokala

förhållanden kan andra begränsningar komma ifråga)

Detaljhandel

 

Undantag kan göras för:
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- livsmedel

- dagligvaror

- dagligvaror + beklädnadsvaror.

Det kan i detta sammanhang slutligen finnas anledning att redogöra för de

verksamheter som enligt Göteborgs kommuns uppfattning kan inrymmas

inom en gällande plan för industriellt ändamål. Således kan, förutom

industri inom med J betecknat område, även inrymmas följande

verksamheter/näringsgrenar:

Kontor i anslutning till industri eller som självständig verksamhet

Drivmedelsförsäljning i kombination med service eller som

självständig verksamhet

Bank- och annan finansverksamhet i den omfattning som betingas av

industriområdets behov

betingas avPostkontor och tele i den omfattning som

industriområdets behov

Restaurang- och kaféverksamhet för industriområdets behov. Här

jämställs olika lösningar för att tillgodose behovet av service av

lagad mat etc för de i området verksamma, t ex egna

lunchrum/matsalar för respektive arbetsplats, gemensamma lokaler

separata lokaler för helaför flera arbetsplatser eller

industriområdet

Motions- och samlingslokaler i den omfattning som betingas av

industriområdets behov

Kemtvätt, herr- och damfrisering samt skönhetsvård i den

omfattning som betingas av industriområdets behov.
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PBL ger bättre styrningsmöjligheter

 

Sammanfattningsvis kan jag även hänvisa till det förslag om ny plan- och

bygglag som nu behandlas. Där föreslås kommunerna få ökade möjligheter

att bestämma var olika typer av detaljhandel skall förekomma. Kommunen

skall kunna föreskriva var partihandel respektive detaljhandel skall få ske.

Även placeringen av detaljhandel med livsmedel och skrymmande föremål

skall kunna styras. Särskilda skäl skall dock krävas för sådana regler. Man

bör sträva efter ett allsidigt utbud av varor och tjänster - dit hör t ex

låga priser, närhet till butiken och hög servicegrad. Konkurrensen bör ges

så fritt spelrum som möjligt och förändring och förnyelse av

butiksformerna måste få ske.
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VERKSAMHETSBETINGELSER OCH KRITERIER FÖR FRAMGÅNG I

CENTRUM

Mats Herner och Kent Persson

De senaste decennierna har inneburit en rumslig revolution för Sveriges

tätortsbefolkning. Bilen har frigjort stora befolkningsgrupper från behovet

av att helt förlita sig på kollektivtrafiken och de har lättare kunnat välja

läge för sin bostad. Efterkrigstidens exempellösa ekonomiska tillväxt har

möjliggjort ökad valfrihet. Näringslivet har övergivit centrum. Först

flyttade industrin ut, sedan lager och partihandel och nu håller kontor och

viss detaljhandel på att successivt dra sig bort från den absoluta stadskär-

nan. Är denna utveckling då anmärkningsvärd? Absolut inte! Den är helt

naturlig. City är inte någon bra lokaliseringsplats för våra industrier,

lager, partihandel m m. Inte heller är det nödvändigt att ha skrymmande

detaljhandel i centrum. Dessa typer av verksamheter har till övervägande

del även flyttat ut från centrum.

Vad som är oroande i denna utveckling är att det oftast inte finns någon

överordnad planeringsstrategi bakom dagens förändringar. En planering

för en kommersiellt lönsam struktur på 90-talet. Det är betydelsefullt att

slå fast att verksamhetsbetingelserna för företagen i centrum beror dels

på vad som händer med relationerna centrum - periferi dels de åtgärder

som vidtages i själva centrum. Dessa orsakskomplex hänger samman som

kommunicerade kärl.

P 0 Magnusson uttrycker det på följande sätt för hotellbranschen. "Jag är

benägen att påstå att hotellexpansionen inte är planerad utveckling utan

en förändring som enbart varit föremål för detaljstyrning. Det har saknats

en övergripande bedömning av utbud och efterfrågan". Det är tveksamt

om dagens politiska beslutsfattare och planerare lever med i dagens och

morgondagens förändringstendenser. De verkar tyvärr vara alltför fast

förankrade i gårdagens förändringar samt normativa idéer om hur folk och

företag borde bete sig i olika situationer och inte hur de faktiskt beter sig

idag och inför framtida förändringstendenser.
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Stadscentrums roll kommer att förändras. Vi kan skönja såväl en polarise-

ring inom detaljhandeln som en geografisk funktionsseparering mellan

kommersiell och offentlig service. Med en begränsad tillgänglighet och

höga lokalhyror finns det inte plats för massdistribution och skrymmande

varor i stadskärnan. Offentlig service, utpräglad fackhandel och ultraspe-

cialister befäster däremot sin ställning i city. Stadscentrum blir mer eller

mindre en plats för kvalificerade inköp, rekreation och social gemenskap.

Centrum - periferikonkurrensen är och bör vara hård. De perifera etable-

ringarna har ryckt undan stora delar av centrums kundunderlag och som

Jan Bergqvist påpekar finns det klara tendenser till att stadscentrum

kommer att bli ytmässigt mindre i framtiden. Gary Bergqvist påpekar i sin

artikel att detta redan skett i Karlstad. Citykärnan krymper och frågan

uppstår då naturligtvis hur man skall förfara för att den kvarvarande

nedkrympta citykärnan åter skall bli framgångsrik. Råden om hur centrum

skall göras framgångsrikt är i sina huvuddrag entydiga:

- strategisk varuförsörjningsplanering där stadens helhet och delar

beaktas. Flertalet orter har ett nollsummespel där nyetablerade

butiker måste ta konsumtionsvaror från befintliga butiker,

- ökad tillgänglighet genom att bland annat förbättra kollektivtrafi-l

ken. Planera E istället för mot bilen. Parkeringsmöjligheter skall

finnas i omedelbar närhet till stråk och det skall vara enkelt att ta

sig till och från parkeringen,

- bygg upp centrum kring olika stråk där de olika butikerna inom

stråket samverkar så att attraktionen blir maximal,

- längden på ett sådant stråk bör ej överstiga tre kvarter. Finns

underlag skall sedan ett annat stråk med en annan profil ta över.

Hur många stråk som kan finnas i centrum beror på marknadsunder-

laget.

Inom de på detta sätt uppbyggda stråken är det väsentligt att butiksut-

formning, entréer m m får rätt utseende och lokalisering. Härvidlag bör
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följande iakttagas för att verksamhetsbetingelserna skall bli de bästa

möjliga:

entrén måste ligga i direkt anslutning till gångstråket

skyltning, fasader, logotyper m m måste understryka det kommer-

siella draget

stråket skall ha en logisk uppbyggnad där butiks- och företags-

sammansättning ger antingen bredd eller djup

det är väsentligt att dragarna är så placerade att samtliga butiker

kan dra nytta av dem

inköpsmiljön måste vara attraktiv och fasader, skyltning, utsmyck-

ning och gatumöblering samverka.

I princip vet branschen och många planerare vad som behövs för att göra

stadscentrum attraktivt. Trots detta minskar stadskärnan sin andel av

regionens omsättning. Jan Bergqvist visar detta kvantitativt både för

Sverige och internationellt. Varför sker då detta? Svaret är inte entydigt

men ett antal komponenter kan urskiljas:

60- och 70-talet har inneburit strukturella förändringar i inköps-

mönster, resebeteende, bosättningsmönster och befolkningsstruktur

som gör att stadscentrums attraktionskraft minskar

en ytlig debatt där miljö, trafik och handel ställts mot varandra.

Detta är fel. Det går utmärkt att kombinera ett miljövänligt och

kommersiellt framgångsrikt stadscentrum. Detta fordrar emellertid

nyanserade bedömningar där de politiska beslutsfattarna beaktar

ekonomiska realiteter och planerar för snabbt genomförande, till-

gänglighet och varsam förnyelse

trots behovet av samverkan mellan butiksägare, planerare och

politiker är denna SVår att uppnå.

VTI RAPPORT 2 9 3



52

Trots problem och svårigheter att hävda centrums ställning finns fram-

gångsrika exempel både när det gäller hela stadsoentrumområden som

enskilda objekt. De exempel som anges av Krafft-Sandahl och Jan

Bergqvist visar att de framgångsrika exemplen präglas av en strävan att

utnyttja befintliga kunskaper, ideologisk pragmatism och känsla för stil,

kvalitet och ekonomiska realiteter.
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PLANERING FÖR HANDEL VIA TILLGÃNGLIGHET, STRÅK OCH MILJÖ

Ove Krafft och Janne Sandahl

Våra centra präglas i hög grad av efterkrigstidens starka expansion och
koncentration mot stadskärnor och stadsdelscentra. 70-talets baksmälla
har gett problem med för stora kostymer, såväl handelsytor totalt som
t ex stadskärnornas utbredning. Vi måste planera för framgång i en

krympande marknad, där nya utbud ständigt dyker upp. I stadskärnor och
andra tätortscentra är lösenorden ekonomisk medvetenhet i kombination
med kunskap om hur marknaden fungerar och hur funktionssamband byggs

upp inne i centrum. Det gäller att kraftsamla insatserna mot:

- koncentrerade och attraktiva stråk med rätt utbud

- högklassig miljö i såväl stråk som byggnader och lokaler

- en tillräcklig tillgänglighet.

Sedan sekelskiftet har Sveriges folkmängd ökat med ca 60 procent,

inkomsterna har mångdubblats och folkomflyttningen har varit av stora

dimensioner. Detta speglar en utvecklingsprocess som pågått under hela

1900-talet men som stagnerade i mitten på 1970-talet. Folkmängden ökar

inte längre lika snabbt, storstäderna börjar tappa folkmängd och realin-

komsterna stagnerar.

Parallellt med denna utveckling sker stora förändringar inom

detaljhandeln. Mängden butiker minskar kraftigt, vilket bla kan illustre-

ras med att allivsbutiker i riket från 1963 till 1978 minskade från 21 300

till 9 500. Samtidigt ökade försäljningen i löpande penningvärde från 9,5

miljarder till 42 miljarder.

 

Ove Krafft, ekon dr, är universitetslektor och engagerad i utbildning,
utveckling, forskning och konsultverksamhet inom distributionsekonomi.

Postadress: Företagsekonomiska inst, Vasagatan 3, 411 24 Göteborg
Telefon: 031/63 10 00, direkt 031/63 14 73

Janne Sandahl, tekn dr, är konsult och engagerad med forskning och
utbildning bl 3 vid inst för Trafikplanering vid KTH.

Postadress: K-Konsult-nordplan, 117 80 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmstorget 7, Stockholm
Telefon: 08/45 20 30
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Samhällsförändringar ger nya distributionsformer

 

Butikerna har blivit större. Supermarkets och Självbetjäningsbutiker av

annat slag har vunnit insteg. Utvecklingen på varuhussidan är intressant.

Varuhusen introducerades för cirka 100 år sedan och hade sin stora

tillväxtperiod efter 2:a världskriget. Sedan mitten på 1970-talet då

antalet varuhus nådde sin kulmen har ett 40-tal försvunnit. I en nära

framtid torde ytterligare ett 20-tal försvinna. Varuhusens roll har delvis

övertagits av stormarknaderna med en stor varuexponering i lättillgängli-

ga trafikvänliga lägen. Stormarknadsexpansionen har varit kraftig. Dock

inte så kraftig som många bedömare väntat sig. Den omfattande debatten

i massmedia bl a i anslutning till etableringarna i Växjö torde ha bromsat

upp processen och gjort många kommuner negativa till stormarknadse-

tableringar.

Det är inte bara detaljhandeln som utvecklats i tätorternas centra utan

även den offentliga sektorn och ett antal servicenäringar. Försäkringsbo-

lag, banker, försäkringskassor, Vårdcentraler 0 s v har vuxit upp. Denna

koncentration av serviceutbud gör att behovet att transportera sig ökar.

Kombineras detta med ökad biltäthet blir resultatet bekymmer i tätorter-

nas centra med avseende på miljö, framkomlighet, olyckor 0 s v. Detta

ledde till att planerarna främst under 1960- och 1970-talet snabbt satte in

restriktioner mot bilismen i centrum. Troligen lite för snabbt eftersom

antalet bilar nu börjat stagnera. Beroendet av bilen är dessutom mycket

stort. 80 procent av persontransportarbetet sker med personbil. Den nya

planeringsinriktningen bör vara att man skall planera för bilen inte möt

den.

Framtiden blir kärv för detaljhandeln

 

En blick in i framtiden torde visa att de 5-7 procent som varuhusen tappat

de senaste åren till fackhandeln inte är någon tillfällighet utan denna

utvecklingstendens kommer att fortsätta. Fackhandeln uppfattas som

mera överskådlig och begriplig än varuhusen.
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En annan utveckling som pågått länge och som kommer att bli mer

accentuerad är den stagnerande detaljhandelsmarknaden. Den alltför stora

detaljhandelskostymen beror på:

- stagnerande folkmängd med en allt större andel_ lågkonsumerande

pensionärer

- noll-tillväxt inom privat konsumtion

- den tredje ekonomins återinförande där folk själva utför nödvändiga

servicearbeten istället för att köpa dem.

Kommer då denna utveckling att innebära ett stopp för strukturföränd-

ringar inom detaljhandelssektorn? Absolut inte. Istället kommer kampen

om konsumenterna att hårdna och innovationstakten när det gäller nya

distributionsformer att öka. Strukturförändringarna kommer att bli

mycket snabbare än tidigare.

KÄRVARE TIDER

gör att folk frågar efter

VALUTA FOR PENGARNA

dvs

MER MEDVETNA KUNDER

vilket utmynnar i polarisering

1 I,
BUTIKER BUTIKER

MED MED STORT

LÄGRE SORTIMENT

PRISER OCH

KVALITETSVAROR

Figur 1: Efterfrågans polarisering
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Ett exempel på detta är varuhusens utveckling. Det tog hundra år innan

kulmen nåddes och nedgången började. Katalogvaruhusens utvecklingskur-

va däremot omfattar bara 15 år från start till kulmen. Som planerare

måste man vara medveten om att utvecklingen av olika distributionsfor-

mer kommer att gå så mycket snabbare i framtiden. Detta gör att det

kommer att vara mycket svårare att planera än tidigare. Både kommun-

och handelsplanerare kommer att bli varse detta. Anledningarna är att:

- utvecklingen går mycket snabbare än tidigare

- det är svårt att planera i nedgångssituationer

- de gamla planeringsmodellerna som byggde på expansion håller inte

längre.

Detaljhandeln kommer att polariseras

 

Kärvare tider och medvetnare konsumenter som vill ha valuta för

pengarna gör att det troligen kommer att bli en polarisering på detaljhan-

delsmarknaden. Vissa typer av distributionsformer med klart markerad

profil kommer att få det relativt lätt.

Exempel på detta är stormarknader och lådbutiker med grunt sortiment

och lågt pris samt ultraspecialister med höga priser och djupt sortiment.

Svårast kommer de konventionella butikerna t ex varuhusen att få det.

Överfört på centrumbildningar kommer denna utveckling att innebära ett

framför allt det konventionella stadsdelscentrat kommer att få mycket

stora svårigheter i framtiden om inte butikerna där har förmågan att

profilera sig.
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SJALV-
FÖRVERKLIGANDE

 

BETEENDE

LAGA PRISER

 

- ofta begränsat och
grunt sortiment

- låg service

- ofta stora och

rationella butiker

* väljer lägen med låg
hyra

* viktigt med god
biltillgänglighet

STAPELVAROR

 

_

HÖG SERVICEGRAD

 

djupt sortiment,
"specialister"

god service,

rådgivning

påkostad butiksmiljö

* kan klara lägen med

hög hyra

* viktigt med gott
stråkläge eller goda
grannar, inga
tillgänglighetströsklar

HÖG KVALITET,
PERSONORIENTERADE
VAROR

Figur 2: Förändring av konsumtionsmönster och butikstyper

Pilen markerar en pågående polarisering. Andra butikstyper får det

svärare.

Dessa förändringar har sin grund i att vi är på väg från mängdsamhället in

i informationssamhället. Kopplat till rörligheten i samhället kan följande

mönster iakttagas:

- relativt låg rörlighet med kollektivtrafikbundna resenärer ger underlag

för och uppkomst av det stora varuhuset

- bilsamhället ger stormarknadsetableringarna
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- informationssamhället med utnyttjande av datortekniken ger oss möj-

lighet till ett mera mångfacetterat inköpsmönster där vi söker rätt

vara till rätt pris på rätt plats.

Det är inte längre säkert att de butiker som har stor volym är det mest

intressanta i sådana inköpsmönster. Utvecklingen inom bostadsområdenas

varuhandel medverkar även till detta. 1950-talets planering innebar att

man inom bostadsområdena hade 200-300 meter till en närbutik. Då insåg

någon insiktsfull detaljhandlare att han kunde få fler kunder om han

flyttade till bostadsområdets infart. Detta var första steget. Nu har vi

kommit in i stormarknadsstadiet och därmed den verkliga stordriften när

det gäller varudistribution. Stormarknaden rekryterar köpkraft både från

bostadsområdena och stadskärnan och sätter därmed både närcentra och

stadskärnan under starkt tryck.

De senaste etableringsformerna är de spridda externa etableringarna som

är en frukt av det informations- och bilsamhälle som berördes tidigare.

Vad som är väsentligt att komma ihåg är att det hela tiden är frågan om

ett nollsummespel där vissa etableringars framgång ofelbart har sin

baksida i andras tillbakagång.

De spridda externetableringarna sker i tomma fabriks- och lagerlokaler i '

arbetsområden. Ofta sker de Över en natt och planerare har svârt att

hejda etableringarna eftersom gällande planbestämmelser inte förbjuder

dem. Luddiga och aningslösa planer och bestämmelser är en viktig

pusselbit i externetableringsproblematiken.

Utvecklingen av handeln pekar i riktning polarisering. Framgången ligger i

de externa lägena med sin stapelvaruförsäljning eller i stadscentrum med

sitt exklusiva utbud och goda miljö.

Vid varje etablering görs en marknadsprognos. Det är emellertid väsent-

ligt att ha i minnet att marknadsprognoserna är mycket bräckliga. En

studie för några år sedan (Orvar Westelins) av 54 livsmedelsbutiker i

Linköping visar detta. Prognos och verklighet stämde inte alls. Differen-

serna uppgick till 30 a 40 procent. Detta berodde på tre faktorer:
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- ytans fördelning på antal butiker. En butik på 1 000 m2 säljer mindre

än två på 500 m2

- de olika blocken säljer olika mycket per m2

- innehavarens personlighet.

Prognoser är bra men de skall brukas med sans och måtta. På makroniVå

kan de fungera men inte alltid på individniVå.

Recept för uppbyggnad av attraktiva stråk

När konsumenten besöker centrum gör hon/han normalt inte detta för ett

enda ärende. Man kombinerar olika ärenden, medelvärdet i större centra

är två ä tre ärenden per besök. Detta gör att Våra stadscentra och stråken

där måste innehålla rätt kombination av komponenter för att bli attrakti-

va. Stråken skall också vara koncentrerade och logiskt uppbyggda så att

butikerna och de andra centrumverksamheterna kan samverka och till-

sammans dra kunder. Denna mångfald är den stora konkurrensfördel

centrum har framför externa anläggningar.

De stråk som diskuteras ovan får ofta formen av en gågata. För att denna

skall bli - kommersiellt - framgångsrik fordras

- koncentration (längden bör sällan överstiga 2-3 kvarter)

att den är trevlig att vara på

tillgänglighet (parkering och busshållplatser i omedelbar närhet)

bra utbud (de bästa butikerna och verksamhetsmixen).

Uppfylls ovanstående samverkan mellan miljö, tillgänglighet och utbud

finns förutsättningar för framgång, i större orter sannolikt som gågata,

kanske rent av övertäckt.
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De stråk som finns i svenska städer kan kategoriindelas. Städerna behöver

stråk av olika kvalitet. A-stråket är den centrala delen av Storgatan där

ovanstående kriterier är uppfyllda medan D-stråken innehåller opretentiö-

sa butiker av lägre kvalitet. Det är otillfredsställande om en stad inte har

både A-, B-, C- och D-stråk. Så är till exempel fallet i Borås som saknar

ett riktigt A-stråk. Därmed får också hela detaljhandelsutbudet i centrum

en otillfredsställande struktur. Motsatsen är exempelvis Södertälje som

har en effektiv, koncentrerad och spännande gågata på sitt A-stråk som är

omgivet är övriga stråktyper.

Hyrorna

Ett problem som man måste vara uppmärksam på är de konsekvenser som

ROT-programmet drar med sig. Nybyggnad, ombyggnad och restaurering

av byggnader betyder högre hyror.

Många små butiker och andra mindre verksamheter har SVårt att bära

detta. Ett kommersiellt framgångsrikt stadscentrum innehåller en mycket

omfattande variation av butikerstora och små, gamla och nya, högklassi-

ga och skräpbutiker m m. Det är omväxlingen, kontrasterna och variatio-

nen som gör stadscentrum spännande och levande. Tas detta bort, och

ROT kan medverka till detta, blir centrum dels mindre spännande dels

försvinner den laboratoriemiljö där företagare kan öva sig i att driva

handel. De små oansenliga butikerna är ett oundgängligt komplement till

de stora skinande kedjebutikerna och varuhusen.

Parkeringen

Parkeringen är av avgörande betydelse för centrums framgång. Man må

tycka om bilar eller ej men skall handeln i ett centrum fungera så måste

det ha god parkeringstillgänglighet.

Flaskhalsarna i den praktiska planeringen i våra kommuncentra idag är

främst:
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- gångområdets utseende

- bristen på koncentration

- parkeringen

- avståndet till busshållplatser.

I dagens teknokratiska planering räknar man avstånd i meter i olika typer

av normer och regler. Detta är fel. Avstånd har med psykologi att göra.

En väg från en parkerings- eller' busshållsplats som är varierad och

intressant upplevs som mycket kortare än en steril och tråkig gata. Detta

har många planerare inte förstått. Det finns idag tillförlitliga metoder att

utvärdera parkeringens kvalitet, använd dem och tro inte på stelbenta

normtal!

Trafikreglera med förnuft - inte med prestige

Miljön fordrar att trafiken regleras och centrum planeras. Man måste

dock börja arbeta i rätt ända. Flera kommuner har börjat med regleringar

utan att veta vad man skall ha centrum till. Detta är naturligtvis fel och

där man gjort så har man också misslyckats. Planering och reglering är ett

hjälpmedel, inte ett mål i sig. Ett exempel är det s k zonsystemet för

biltrafiken. Flertalet svenska städer är för små för zonsystem. Det kanske

passar bra i Bremen med t o m så stora städer som Göteborg är nästan i

minsta laget för zonsystem. Zonplanering är en modeVåg som många

konsulter och kommuner försökt rida på.

Utgångspunkten vid trafiksanering bör vara att få trafiken att fungera så

bra som möjligt för de olika trafikantgrupperna för att tillfredsställa det

transportbehov som finns. Det är en felaktig men ofta förekommande

utgångspunkt att man måste hindra biltrafiken. Detta synsätt leder till

suboptimeringar och i många fall en sämre trafiksituation än innan

trafiksaneringens genomförande. Totalsyn är en förutsättning för en

meningsfull trafikplanering. Med den utgångspunkten väljer man lämpliga

trafiksaneringsåtgärder för de olika delarna av en tätort. Man startar med
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tillflödena av trafik d v 3 bostadsområdena och planerar in mot centrum

av orten. Väl i centrum väljes lämpliga saneringsåtgärder för olika kvarter

och gator. Det finns ett stort antal olika typer av trafiksaneringar som

kan anpassas till föreliggande saneringsbehov t ex:

- enkelriktning

- gågata

- gågata del av dagen

- lugna gatan

- ej biltrafik del av dagen

- ej biltrafik lördagar

- ej genomfart

- P-platser bort

- tillfällig trafiksanering.

Genomförda studier visar att de mest "lyckade" trafiksaneringarna är de

där genomförandet är mest fullständigt medan de minst framgångsrika är

de ofullständiga lösningarna. En fullständig trafiksanering är t ex en

gågata där man tydligt markerar att det är fråga om ett utrymme för

gångtrafik. Trafikslagen bör helst separeras helt. Det är inte bra t ex med

konflikt mellan gångtrafik och bussar eller cyklister.

Gågatan är i "nio fall av tio" en bra lösning för de flesta detaljhandels-

branscher. Åtminstone i större orter där misslyckanden troligen beror på

att man glömt att planera för någon av följande framgångsförutsättningar

- koncentration

- tillgänglighet

- bra utbud.
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De butiker som får problem vid införande av gâgata är i första hand de

som inte ligger vid gågatan. "Lugna gatan" med begränsad framkomlighet

och p-angöring i god miljö kan vara ett alternativ på mindre frekventa

stråk eller i mindre orter.

Den sämsta typen av trafiksanering för detaljhandeln är vad som kan

kallas tillfälliga trafiksaneringar d v 3 när man av olika skäl t ex för att

konstruera ett fjärrvärmesystem stänger av vissa gator eller delar av

gator. Det finns exempel på butiker som förlorat upp till 30 procent av sin

omsättning till följd av sådana avstängningar. Effekterna i dessa samman-

hang är ofta långsiktiga.

För goda trafikförhållanden måste man totalplanera trafiksystemet, sepa-

rera trafikslagen i så stor utsträckning som möjligt och göra fullständiga

 

losningar.
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STADSCENTRUMS BETINGELSER FÖR AFFÄRSFASTIGHETER, BUTI-

KER OCH FÖRETAGARE. MARKNADSMÄSSIGA VILLKOR FÖR FRAM-

GÅNG

Jan V Bergqvist

Detaljhandelns volym kommer att minska under den närmaste framtiden.
Samtidigt ökar yteffektiviteten vilket gör att endast de centrumanlägg-
ningar som är bäst anpassade till konsumenternas krav kommer att
överleva. Överlevnad och framgång går att uppnå om ett antal grundreg-
ler för kommersiell framgång iakttas. Bland dessa regler märks kontakt
med befintligt butiksstråk, kommersiell identitet, tillgänglighet för bil-
burna kunder, bransch- och företagsmix, ägare/förvaltare m m.

För att belysa problembilden vill jag inledningsvis jämföra tVå olika

svenska detaljhandelsprojekt, No 21 i Eskilstuna och Luna i Södertälje.

Projekten är lika stora, ligger båda mitt i city och har likartad kon-

kurrenssituation, men är ändå helt olika till sin karaktär. Det ekonomiska

utfallet av dessa båda satsningar är också helt olika, och frågan blir då:

Vad beror dessa skillnader på?

Ett antal viktiga åtskiljande punkter kan identifieras:

- Kontakt med befintligt butiksstråk

Lunas entré ligger 50 m från det aktiva butiksstråket, vilket är

tillräckligt för att tappa kontakten med förbipasserande kund-

strömmar.

No 21:3 entré är rymlig, välplanerad och ligger direkt intill Kungsga-

tans butiksstråk. Man nästan "ramlar" in i 21:an.

 

Jan V Bergqvist är verkställande direktör i Centrumutveckling AB och

arbetar med detaljhandels- och centrumplanering i flera nordiska städer.

Postadress: Centrumutveckling AB, Sveavägen 114, 113 50 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 114

Telefon: 08/15 11 85
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- Kommersiell identitet

 

Lunas entré ser mycket okommersiell ut. Den ser ut som en T-bane-

ingång (entrépartiet är numera delvis ombyggt, vilket innebär en

viss förbättring). Tillsammans med bibliotekets, konsthallens och

hörsalens fasader och skyltar blir intrycket knappast att det skulle

finnas några intressanta butiker inne i Luna.

21:ans fasad mot Kungsgatan upplevs påtagligt kommersiell genom

butiksfönstren på båda sidor om fasaden, samt kraftig skyltning av

både entrén och alla företag syns med egna logotyper.

- Tillgänglighet för bilburna kunder

 

Lunas parkeringsgarage är svärtillgängligt och obekvämt att utnytt-

ja, många vet inte om att det finns.

21:an har stor markparkering i bakomliggande kvarter, med direkt

ingång till centret i samma plan. På p-tomten kan senare, om så

behövs, ett p-hus byggas.

- Bransch-/butikssammansättning

 

Lunas butiks- och företagssammansättning ger intryck av att ha

tillkommit på en slump. Det har varken bredd eller djup i sortimen-

tet, ej heller satsning på ett visst sortimentsområde.

21:ans innehåll är hårt specialiserat på beklädnad (HåcM, Kapp-Ahl,

Lindex, Din Sko, plus ett stort antal mindre butiker, främst lokala

företag). I Övrigt finns endast en butik i varje bransch som är

företrädd. 21:an är ur kommersiell synpunkt en del av Kungsgatans

utbud och har en butiks- och branschsammansättning anpassad efter

det.
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- Dragarnas placering

 

Att ha med några större butiker som själva drar kunder och att ha

dessa dragare rätt placerade är avgörande för hur bra ett köp-

centrum fungerar.

Luna har egentligen endast Systemet som en egentlig dragare. Dess

värde som dragare är dock begränsat. Systemets läge på Översta

planer, med direkt utgång till bakomliggande Nygatan, gör också att

dess dragkraft ej utnyttjas.

21:an har dels de stora företagen HåcM, Kapp-Ahl, Lindex, Din Sko,

placerade inne vid torget (av vilkaH&M och Kapp-Ahl arbetar i två

plan), dels den sammantagna dragkraften av alla beklädnadsbutiker.

- Antal Våningsplan

 

Det är svårt att få detaljhandelsanläggningar i flera plan att fungera

bra i alla delar. Ju fler plan desto svärare. Lunas tre plan är således

besvärligare att lösa än 21:ans två plan.

- Butiksfasaderna

En butiksgata upplevs som omväxlande ju fler butiker det finns på en

given sträcka. De enskilda butikernas fasader skall också vara så

varierande och uttrycksfulla som möjligt.

Lunas fåtal butiker med långa monotona glasfasader, fördragna

gardiner (försäkringskassan) kontrasterar starkt mot 21:ans många

butiker och omväxlande fasader.

- Miljö

Allmänmiljön i ett köpcentrum är viktig för att centret skall kännas

attraktivt att vistas i och därmed uppehålla sig länge i. Dimensione-

ringen av degemensamma ytorna, deras möblering, utsmyckning och
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samverkan med butikernas fasader och skyltar får stor effekt på

känsla och trivsel. Även gamla befintliga byggnader som integreras

med det nya kan ge stora plusvärden om de tillvaratas.

I Luna har miljön utnyttjats lite, jämfört med 21:an. Kontrasterna är

påfallande.

Ovanstående förhållanden har fått till resultat att det kommunala fastig-

hetsbolaget i Södertälja (Luna) under en femårsperiod fått förluster på 40-

50 mkr (dock ej realiseradel), medan 21:an klarat sig bra sedan starten.

Man frågar sig då hur den detaljhandlare som skall välja lokalisering och

får ett erbjudande om lokaler i ett centralt affärskomplex bör bete sig.

Skall han acceptera, alternativt söka ett externt läge, eller ligga kvar i

sin befintliga lokal?

Framtida trender inom handeln

Vad man bör ta hänsyn till vid bedömningen är hur framtiden ter sig för

detaljhandeln 1984-1990.

Följande tendenser kan märkas:

l. Detaljhandeln visar svag eller ingen tillväxt. Detta innebär att man

måste ta omsättning från andra och inte kan förlita sig på att kakan

ökar. Detta framgår av tabell 1.
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Tabell 1: Detaljhandelsvaror. Årlig förändring per invånare i procent fast

penningvärde. Priynos

 

VARUOMRÅDE 1982-85 1985-90

DAGLIGVAROR -0, 1 0,5

1. Livsmedel -0,2 0,4

2. Kem-tekn art 0,5 0,6

3. Tobak, tidn -0,4 0,2

4. Blommor 0,6 0,8

SPECIALVAROR -0, 1 1, 2

A. Beklädnad 0, 2 1, 5

5. Kläder 0,4 1,7

6. Skor 0,0 0,9

7. Tyger, sybehör -0,5 0,7

8. Accessoarer - 1,0 0 , 2

B. Hemartiklar -0,2 1 ,0

9. Möbler -1,0 0,2

10. Hemtextil 0,0 0,6

11. Belysningsar 0,0 0,7

12. Hushållsmark -0, 3 0, 2

13. Husgeråd -0,3 0,0

14. Radio, TV 1,2 4,0

C. Fritid -0,7 0.9

15. Leksaker m m -0,4 1,1

16. Cyklar, sportart -2 , 1 1, 1

17. Båtar, motorer 0,0 0,0

18. Foto 0,6 1,8

19. Guld, ur, optik -1,6 0,4

20. Bäcker, kontorsmatr -0,2 0,0

Summa detaljhandel -0, 1 0,8

Källa: KPG

De siffror som finns i tabell 1 har haft en tendens under hela 1980-talet

att successivt justeras nedåt. Perioden 1985-1990 kan därför mycket väl,

även den, uppvisa negativa värden istället för de positiva som nu syns. Låt

oss anta status quo 1990 för att välja ett försiktigt alternativ.

2. Nya konsumentbeteenden och nya attityder med ständiga och snabba

förändringar. Vi kommer att få minskade hushållsstorlekar, samt

större krav på service och urval. Samtidigt kan intresset för

externanläggningar minska beroendet på ökade drivmedelskostnader,

men å andra sidan öka p 9 a ökad känslighet för låga varupriser.
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3. Vi kommer att få en fortsatt strukturomvandling med minskade

antal butiker och ökande omsättning per butik. Tendenserna är inte

lika starka som tidigare, men å andra sidan kan inte heller något

trendbrott märkas.

4. Butiksläget kommer att bli allt viktigare. Detaljisten kommer att

betala mycket höga hyror för det perfekta läget, men är å andra

sidan inte villig att betala någonting utanför de bra lägena.

5. Citykärnorna kommer att minska ytmässigt beroende på en stagne-

rande marknad och ökat krav på omsättning per butik, samt effekti-

vare utnyttjande av kvartersmarken.

6. Lokalytorna per butik kommer att krympa på grund av krav på högre

effektivitet och högre hyror.

7. Detaljhandeln profileras hårdare och varje butik har ett klarare

budskap. Ultraspecialisterna vinner marknad.

8. Fackhandeln återvinner marknadsandelar och varuhusen går tillbaka

ytterligare, med nedläggningar som följd.

9. Franchising ökar, d v 3 butiker med framgångsrikt koncept säljer

detta genom "licensgivning" och kedjebildning.

10. Lönsamhet kommer att prioriteras framför expansion. Kedjeföreta-

gen kommer att överväga nya etableringar mera noggrannt än under

1960-talet, då man hade råd med en och annan etableringsmiss.

11. Industrin ökar engagemanget i detaljistledet för att få en snabb och

säker avsättning för sina produkter.

12. Huvudintresset avseende köpcentra kommer att ligga på cityprojekt

av olika slag t ex gallerior. Externcentra kommer inte längre att

vara lika intressanta p 9 a att marknaden är mättad och intresset

för city ökar. En stor uppgift är revitalisering av gamla (10-15 år)
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köpcentra där det gäller att rädda kapitalet genom en innehålls-

mässig förnyelse och förbättrad funktion. Köpcentra kommer att få

ett stort innehåll av serviceverksamheter, utöver enbart detaljhan-

del, för att göra den intressantare.

Myncighetskrav och bestämmelser kommer troligen att bli hårdare,

vilket medför ökade kostnader.

Utbildningsnivån kommer att höjas såväl bland detaljhandlare som

konsumenter. Detta skärper konkurrensen.

Det kommer att ställas större krav på centrums innehåll, funktion

och miljö. Det innebär ännu större krav på planerare, ägare/genom-

förare och förvaltare.

Trots detta kommer utvecklingen att ske genom evolution - ej

revolution. De som ständigt anpassar sig och förbättrar sig kommer

att bli vinnare, de som är statiska blir förlorare.

Flytta eller ligga kvar?

 

Om vi nu återvänder tillvår handlare så hjälper kännedom om ovanstående

punkter honom endast delvis. Det som är viktigt att klara ut för den

enskilde handlaren är att hans affärsidé möjliggör en tillräckligt hög

OMSÄTTNING. Denna omsättning är i sin tur beroende av:

den egna kompetensen samt företagets kultur och resurser

konkurrenternas kompetens och resurser

marknadens storlek och utveckling. Finns ej marknaden skall projek-

tet ej genomföras

bra läge.
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Ovanstående resonemang kan Överföras till att gälla ett helt köpcentrum,

ett stadsdelscentrum eller varför inte hela stadscentrum. Det är en fråga

om skillnader i storlek, inte problemens art.

Det räcker emellertid inte med omsättning, man måste också ha

LÖNSAMHET. Lönsamheten beror i sin tur främst på:

- bruttovinstens storlek

- personalkostnader

hyreskostnader

marknadsföringskostnader.

Låt oss då återvända till Vår detaljist. Han har en befintlig butik med

följande karaktäristika:

BEFINTLIG BUTIK

 

YTA = 200 m2

OMS = 4 2,5 mkr/12 500 kr/m2

BRUTTOMARGINAL = 40%

HYRA 500 kr/m2 = lUO'/år = 4%

ÖVR KOSTN OFÖR = 800'/år = 32%

NETTOMARGINAL/VINST = 100' : 4%

Låt oss anta att Vår detaljist får ett erbjudande om att nyetablera sig i

ett nytt affärskomplex. Han förespeglas en omsättningsökning om 20

procent och kalkylen ser ut som nedan:

VTI RAPPORT 29 3



72

L'A'GE I NYTT AFFARSKOMPLEX

 

YTA :167 m2

OMS = 5,0 mkr/18 000 kr/m2

BRUTTOMARGINAL = 40:13

HYRA = 1 200 kr/m2 = 6,6%

ÖVR KOSTN OFÖR = 800'/âr = 27%

NETTOMARGINAL/VINST = 200' = 6,7%

Trots hyreshöjningen från 4 procent till 6,7 procent blir nettovinsten

fördubblad. Om han istället ligger kvar kanske en konkurrent tar det

erbjudna läget och han får en omsättningsminskning om 20 procent, varvid

man får följande resultat.

ATT LIGGA KVAR

YTA = 200 m2

OMS : 2,0 mkr/10 000 kr/m2

BRUTTOMARGINAL .-. 40%

HYRA = 500 kr/m2 lOO'/år = 5%

ÖVR KOSTN OFÖR = 800/01» = 40%

NETTOMARG/FÖRLUST = lOO'/år = 5%

Det är självklart att var handlare blir intresserad att nyetablera när denna

typ av projekt presenteras för honom. Samtidigt är det omöjligt att

generellt avgöra om det är rätt projekt för honom. Detta såg vi i

exemplen från Södertälje och Eskilstuna. Trots stora likheter i läge,

konkurrenssituation m m, var det ena en succé medan det andra var ett

fiasko. Det är svårt för var handlare att i förväg kunna bedöma vilken typ

av projekt han skall gå in i.

Stadskärnan förlorar marknadsandelar

 

Situationen blir inte lättare av de uppgifter har får om hur tendenserna

avseende omsättningen i USA:s stadskärnor ser ut. Tabell 2 visar stadskär-

nans andel av regionens detaljhandelsomsättning.
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Tabell 2: Downtown Share of Metropolitan Area Retail Sales

1963 1967 1972 1977

Chicago 7, 6% 7 , 0% 5 , 3% 3 , 0%

Knoxville 18,4 16,9 7,6 3,8

Charlotte 34 , 5 22, 6 11 , 1 7 , 0

New Orleans 23,6 19,6 15,0 10,5

Cincinnati 13,0 10,9 8,1 5,5

Atlanta 19,3 13,9 7,4 4,1

Hartford 15,7 13,0 7,6 4,6

Houston 16,7 11,9 4,98 2,8

Stadskärnorna har alltså under en lång följd av år förlorat marknadsande-

lar, (men ej nödvändigtvis volym!) inom vissa regioner. En inte ovanlig

utveckling p g a tätorternas tillväxt och etablering av förortscentra.

Denna utveckling äger rum även i Sverige. Exempel på detta är Malmö där

fackhandeln på senare år minskat sin andel av regionens omsättning från

74 till 34 procent. Total omsättningsvolym har dock varit i stort sett

oförändrad.

Recept för framgång

 

Vår detaljist vet emellertid från exemplen 21:an och Luna att det är stor

skillnad mellan olika projekt och han frågar sig då vilka kriterier det är

som gör ett stadscentrum/köpcentrum framgångsrikt. Sedan jämför han

dessa kriterier med den aktuella etableringens förhållanden. De faktorer

som påverkar om stadscentrum/köpcentrum blir framgångsrikt eller ej är:

1. Kommersiell idé och karaktär. Målet bör vara en klar identitet, höjd

attraktivitet för området samt bland kommuninnevånarna en stark

samhörighetskänsla med projektet. Dessa mål nås genom bra läge,
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intressant innehåll, goda funktionella lösningar, attraktiv miljö samt

intressanta kringliggande verksamheter.

2. Marknadens storlek.

3. Tillgänglighet och bra läge. Vissa branscher behöver oundgängligen

närhet till parkering. Finns ej detta skall etablering över huvudtaget

ej Övervägas.

4. Branschmix. Sortimentsbredd och djup.

5. Företagsmix. Det är oerhört viktigt att få de "rätta" företagen. Ett

projekt kan stå och falla beroende på detta.

6. Funktionell layout/miljö. Det som i detta sammanhang bör beaktas

är:

- antal väningsplan (så få som möjligt, helst bara ett)

- dragarnas placering

- antal entréer

- vertikala kommunikationer

- småbutikernas lägen, avseende bransch, storlek och impulskänslighet

- fasadlängd/butiksdjup

- service/restauranger

- gemensamma ytors storlek.

7. Realistisk hyressättning som bl a innebär:

- stor spridning mellan olika lokaler beroende på läge och lokalstorlek
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- både procenthyror och fasta hyror kan vara aktuella

- det skall vara rimliga relationer mellan hyra och omsättning. Detta

fordrar att fastighetsägaren är kunnig och medveten om vad de olika

branscherna kan bära

- totalkalkylen är viktigast, inte enskilda butikers hyror

- hyressättningen anpassas så att man får med de hyresgäster som

behövs för framgång.

En finansiär av ett cityprojekt har naturligtvis liksom Vår detaljist, en

lång rad bedömningskriterier att ta hänsyn till innan har vet om han skall

gå in som finansiär eller ej. Dessa är främst:

1. Vem är ägare/förvaltare?

Har dessa kategorier den kompetens, det kunnande, de traditioner

och erfarenheter som krävs av dem för att de skall kunna göra ett

professionellt jobb? Om de inte har detta, har de då förstånd att

köpa kompetensen där den finns? Kan den som sköter den dagliga

driften följa upp alla de förändringar som mycket snabbt sker inom

detaljhandeln? Kan han inte det, kan det mycket snabbt gå utför

med ett annars mycket bra projekt. Investeringar i detaljhandelsan-

läggningar kommer under resten av seklet att vara mycket int-

ressanta, förutsatt att de planeras, genomförs ooh förvaltas pro-

fessionellt.

2. Projektets läge.

3. Vilka är dragarna/nyckelhyresgästerna?

4. Hyresvillkoren och hyreskontraktets uppläggning?

5. Har butikssammansättningen "överlevnadskapaoitet"?

VTI RAPPORT 2 9 3



76

6. Hur projektet är finansierat?

7. Är projektets kommersiella design funktionell och attraktiv?

8. Vem ansvarar för centrumledningen?

9. Vilka är projektets långsiktiga förutsättningar?

Kommunal planering otillräcklig

 

Den fråga som omedelbart inställer sig efter ovanstående genomgång är

om dagens planeringssystem räcker för att lösa dagens planeringsproblem?

Det gör det knappast. Det är alltför produktionsinriktat på planer av olika

slag, såsom områdesplaner, centrumplaner, handelsutredningar, struktur-

planer och allt vad det heter. Resultaten är ofta små eller felaktiga.

Istället borde man inom cityförnyelsen inrikta sig på ökat samarbete i

genomförandeprocessen mellan kommun, fastighetsägare och detaljhandel.

Kommunen bör ta initiativet till ett sådant samarbete och svara för

helheten. I genomförandeskedet kan sedan fastighetsägaren successivt ta

över ansvaret och initiativet. En fastighetsägare som äger en mindre

fastighet utmed ett gångstråk Vågar emellertid inte ensam göra stora

satsningar, utan att veta att andra också kommer att satsa, så att planen

verkligen genomförs. Kommunen bör stå för samordningen och synkronise-

ringen av de enskilda fastighetsägarnas och detaljisternas ansträngningar.

Det behövs visioner men samtidigt även hänsyn till ekonomisk verklighet.

I framtiden kommer det därför att ställas större krav på alla parter som

medverkar i förnyelseprocessen. Fastighetsägare och detaljhandlare måste

acceptera och förstå de problem som finns inom kommunen, samtidigt

som kommunen måste förstå att man inte kan planera och reglera utan

ekonomiska hänsyn. Kommunen måste också förstå att de enskilda parter-

na i processen arbetar i en marknadsekonomi. Det gäller för kommunerna

att skapa möjligheter för detaljhandeln, istället för att hindra och reglera.

Därmed främjas en ökad ekonomisk effektivitet och en höjd serviceniVå

för kommuninneVånarna.
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HAR KARLSTADS CENTRUM NÅGON FRAMTID?

Gary Bergqvist

Har Karlstads city någon framtid? Vad händer när bilar utestängs från de
centrala delarna medan externa köpcentra etableras vid infarterna till
staden? Under tVå decennier har Karlstads innerstadsprofil förändrats.
Bilen har skuffats undan mer och mer. En ny centrumplan skall
genomföras. Den signalerar nya strupgrepp på bilisterna. Fler butiker

kommer att leta sig ut till stormarknaderna. Gågator i city blir ett

övergående fenomen i den sista kampen för citys överlevnad.

Det är i år 400 år sedan Karlstad fick sina stadsprivilegier. Staden var då

helt koncentrerad till ön Tingvalla i Klarälvens utlopp i Vänern. Vad

staden då hade rymdes inom det relativt lilla område som Tingvallaön

utgör. Men utvecklingen sprängde ramarna och staden bredde ut sig till

närliggande områden. Men stadskärnan förblev på Tingvalla.

Fram till 1865 bestod Tingvalla av några få stenhus (gymnasium, rådhus,

domkyrka etc) och resten var ett gytter av trähus. De låg tätt inpå

varandra. Gatorna var smala och trånga.

1865 kom katastrofen. Liksom i många andra svenska städer vid den här

tiden eldhärjades Karlstad. Förutom några få byggnader (nuvarande

kvarteret Almen, Tingvallagymnasiet, domkyrkan - som dock skadades

- och biskopsgården) lades allt i aska.

 

Gary Bergqvist är politisk redaktör och kulturredaktör på Nya Wermlands-

Tidningen i Karlstad.

Postadress: Nya Wermlands-Tidningen, Box 116, 651 03 Karlstad

Besöksadress: Herrgårdsgatan 13-15
Telefon: 054/15 00 00 ankn 13
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Det var branden som gav Karlstad dess profil. Gatorna breddades och

husen byggdes i sten och betong. I dag är Karlstad känt för sina breda och

ljusa gator. Man kan gott säga, att 1865 års gatuplanerare lade grunden

till en modern stad med biltrafik i innerstaden. Med andra ord, Karlstads

city har goda förutsättningar att svälja den trafik som pockar på att få

komma in i centrum. Några direkta trafikproblem borde inte behöva råda i

city. Men vad händer?

Bilfritt

Under 1960-talet började cityplanerarna påolika håll i världen vända sig

mot den ohämmade trafikutvecklingen. Biltätheten Ökade markant varje

år och man såg framför sig hur städerna skulle proppas igen av privatbilar,

hur avgasproblemen skulle bli förödande för människosläktet, hur kollek-

tivtrafiken skulle slås ut i konkurrensen med bilarna och hur de icke

bilburna skulle bli isolerade och eftersatta. Det blev både en miljöfråga

som politisk fråga.

Under 1960-talet radikaliserades samhällsdebatten. Det var "lönsamt"

- både i den politiska debatten och i trafikplaneringen - att slå mot

privatbilismen. Den representerade ju något som var förhatligt och mindre

önskvärt.

Gator stängdes av, andra gator enkelriktades, parkeringsförbuden utöka-

des, datumparkering infördes - för att nu bara nämna några av de nya

grepp som då togs. Människor blockerade gator i Stockholms innerstad

med sina kroppar eller med hjälp av tusentals cyklar. Här samarbetade tvâ

grupper -de utomparlamentariska demonstranterna och kommunernas

tjänstemän och politiker.

Vid sidan av den här debatten stod den stora allmänheten, affärsidkarna

och först och främst - bilisterna. Ingen frågade dem hur de ville lösa

städernas trafikproblem.
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Oljekrisen

1973 kom så oljekrisen - den som definitivt satte stopp för bilboomen. Nu

var det inte längre fråga om en ohämmad tillväxt av privatbilar. Nu blev

också de bilar som fanns ute bland allmänheten mindre använda, därför

att bilkostnaderna rakade i höjden. Men trafikplanerarna och politikerna

lyssnade inte på de nya signalerna. De fortsatte att planera städerna

utefter de riktlinjer som dragits upp ett drygt decennium tidigare, när

bilarnas antal blev fler och fler. Nya gator stängdes av, fler gågator

byggdes, gatuparkeringar försvann och ersattes med dyrbara p-hus.

Ju svärare det blev för privatbilisterna att ta sig in till citykärnan ju fler

sökte sig ut till de nyetablerade externa köpcentra som under 70-talet

växte upp som svampar ur jorden, i närheten av större svenska städer.

Sviker city

Kunderna svek Cityaffärerna. Många av dem fick slå igen. Andra flyttade

ut i närheten av stormarknaderna. Under 70-talet förändrades utbudet av

varor i butikerna i citykärnorna. Möbelaffärerna försvann liksomjärnaffä-

rer, mackar, matt- och golvaffärer m fl. Det var de tunga, skrymmande

varorna som först letade sig ut till områden där bilarna tilläts åka ända

fram till affärerna. Stormarknaderna förde ut budskapet: köp mycket, köp

billigt, ta bilen ändra fram, inga p-avgifter.

Citykärnan utarmades ytterligare. Samtidigt kontoriserades fler och fler

lägenheter i centrum. Resultatet blev totalt döda citykärnor på kvällstid

- till förfång för biografer, restauranter och andra inrättningar.

Ökenvandring

 

Det är i denna verklighet som de flesta städer i Sverige befinner sig i dag.

Men politikerna fortsätter på den väg de slog in på för tVå-tre decennier

sedan - trots att det är en ökenvandring. Orsaken till allt detta är en
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oförståelig inställning till bilen. Hur skulle situationen gestalta sig om

politikerna istället för att motarbeta bilen skulle försöka sätta in den i ett

sammanhang som gynnar de flesta. Med rätt trafikplanering kan vi på nytt

få en levande innerstad - både på dag- som kvällstid.

I Karlstad har poliktikerna och tjänstemännen inte blivit det undantag

från regeln som hade varit önskvärt för att Karlstad skulle fåen levande

citykärna. Tjänstemännen på gatuförvaltningen har varit energiska - på

egen hand eller på uppdrag av politikerna - att stänga av gator, att ta

bort gatuparkeringar, att försvâra framkomligheten för bilisterna i city.

Precis som på många andra håll i Sverige - och utomlands.

Bättre miljö?

 

Man säger att orsakerna till de här åtgärderna är för att skapa en bättre

miljö i city. Samtidigt låter man stadsbussarna i Karlstad trängas på den

kanske olämpligaste gatan i centrum (Drottninggatan). Avgasproblemen är

svära. Lämpligast vore att åter igen placera bussarna på stora torget, som

är den naturliga mötesplatsen i Karlstads centrum.

Busspolitiken är ett led i den svaga centrumplanering som genomförs.

Karlstads citys verksamhet har koncentrerats till Drottninggatan och en

bit av Västra Torggatan, som gjorts om till gågata. Ytterligare kantring

av Karlstads city kommer att ske när kvarteret Duvan kommer att

bebyggas med en stor affärsfastighet. Kvarteret Duvan ligger utmed

Hamngatan, en parallellgata till Drottninggatan.

Den norra delen av citykärnan är näst intill död. Affärerna där har stora

svârigheter, och ytterligare försämringar blir det när centrumplanens

etapp 1 ska genomföras.

Omvägar >

Det vore också värdefullt att få veta varför stadsplanerarna vill att
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bilisterna ska åka stora omvägar för att ta sig från en del av city till en

annan. Miljöproblemen blir inte bättre av att bilarna får snurra runt i city

onödigt länge. Vissa gatuhörn proppas igen av bilar därför att framkomlig-

heten försämrats. Tankshinder har blivit symbolen för Karlstads citys

trafikplanering. Och nu planeras ytterligare försämringar för city.

Försämringen går under namnet Centrumplanen. Den innebär i korthet att

fler gator ska stängas av för biltrafik, att gatorna kring torget blir

enkelfiliga, att gatuparkeringarna på och kring torget blir färre etc. Med

andra ord, citykärnan ska göras mindre framkomlig för privatbilisterna.

Samtidigt som detta sker har ett stort externt köpcentrum byggts vid

västra infarten till Karlstad (Bergvik). Där finns i dag ett stort Obs-

varuhus, en större ICA mataffär, en OK-anläggning. Obs och ICA ska

bygga ut, och IKEA kommer inom kort att lägga en stor möbelaffär i

samma område.

P-hus

 

I ett senare skede, i kommande etapper av centrumplanen (vilka ännu inte

presenterats) kommer de resterande gatuparkeringarna i Karlstads city

att försvinna. Ett par p-hus kommer att byggas. Men p-hus förskräcker

bilisterna, det finns omvittnat från många håll. Dels är parkering i p-hus

förhållandevis dyrt, dels ligger p-husen i en ände av staden, och affärerna

måhända i den andra änden. Bilisterna når inte fram till de butiker de

ämnar besöka. De externa köpcentra kan erbjuda fri parkering i direkt

anslutning till affären.

Strupgrepp

Politikerna tar alltså ett strupgrepp på citybutikerna och på den verksam-

het som finns där. Man skönmålar lite genom att fixa till gå-gator, där

folk kan strosa omkring i lugn och ro och slinka in i någon butik. Men gå-

gatorna är bara ett symptom på att någonting är fel. Bortom gå-gatorna

råder stiltje. Där finns inga kunder. Där slår butikerna igen.
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Detta fenomen uppträder på många håll i olika städer. Det gäller med

andra ord att hamna rätt i city, att få en lokal vid gå-gatan. Det i sin tur

gör att priserna på butikslokaler rakar i höjden. Hyrorna är enorma. Det

sätter i sin tur sina spår i priserna på varorna.

Men så småningom kommer även butikerna på gå-gatorna att få svårighe-

ter att konkurrera med de externa köpcentra, vilka dels har lägre

omkostnader, dels kan köpa in betydligt större kvantiteter än småaffärer-

na i city.

Protester

Butiksägare och andra i Karlstads city har protesterat mot centrumpla-

nen. Den är ett allvarligt hot mot deras framtid. Protestlistor har skickats

till de folkvalda. Planen som sådan har överklagats till kammarrätten.

Politikerna menar, att förslaget varit ute på remiss till berörda och att

det beslut som togs av kommunfullmäktige i våras, att sätta igång etapp 1

av centrumplanen, är tillräckligt. Men kritikerna menar, med all rätt, att

centrumplanens återstående etapper inte har presenterats och att det

därför är svårt att fatta beslut om den första etappen när men inte kan

bedöma hur de återstående kommer att bli. Går det att få ändringar till

stånd när det gäller de återstående etapperna när den första etappen

redan är tagen och påbörjad? Och kanske redan avslutad?

Den första etappen skulle ha påbörjats i september 1984. Men p g a att

kammarrätten ännu inte tagit ställning till en överklagan som kommit in,

gick kommunen med på att skjuta på byggstarten.

Felaktig hypotes

Så är läget i Karlstad 1984. Politikerna lever kvar i 1960-talets tro att

bilarna kommer att översvämma citykärnorna som Egyptens gräshoppor en

gång översvämmade Nilens bördiga delta. En felaktig hypotes ger ett

förödande resultat för städernas centra. Om inget inträffar kommer

Karlstads centrum att sakta tyna bort.
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Vi måste lära oss att leva med bilen. Den finns mitt ibland oss och den

kommer att finnas där under överskådlig framtid. Ger politikerna de

externa köpcentra fördelar genom få eller inga bilrestriktioner, ja, då får

man också vara beredd att luckra upp de restriktioner som gäller för

bilarna i citykärnorna. Det är ingen omöjlig uppgift.

Under mer än 400 år har Tingvallaön varit ettlevande centrum i Karlstad.

Hit kom folk förr i vagn, dragna av mulâsnor och hästar. De parkerade på

stora torget. Idag färdas folk i bilar. Men 20:e århundradets fortskaff-

ningsmedel stängs utefrån city. Konsekvenserna blir förödande.
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SYNPUNKTER FRÅN EN DETALJHANDLARE

Claes Andersson

Samarbetet mellan kommun och detaljhandlare i Borås centrum har
tidigare inte varit särskilt intensivt. På senare tid har det emellertid
blivit både bredare och djupare. Det är nödvändigt att detta samarbete
fördjupas liksom samarbetet inom köpmannakretsar för att centrum
överhuvud skall kunna hävda sig mot Knalleland. Detta är möjligt med
planering och snabbt genomförande av planeringsintentionerna ty Borås
centrum har så många fina kvaliteter som inte finns i Knalleland.
Väsentligt är att tillgängligheten till centrum förbättras. Viktigast av allt
är emellertid att köpmännen och butikspersonalen är kunniga och
tillmötesgående dvs ett återupplivande av den gamla serviceandan (eller
den nya SAS-andan).

För 12-14 år sedan arrangerade Borås JAYCEES ett seminarium om

cityplanering och vad bristen på cityplanering kunde leda till. Den som

ledde seminariet var Mario de Bernardi som är en av världens ledande

detaljhandelsforskare. Till detta mycket välbesökta seminarium, som

dessutom simultantolkades, inbjöds kommunalråd, stadsarkitekt och andra

ledande tjänstemän i Borås kommun. Ingen av dessa kom. Hade man visat

intresse då hade det funnits möjligheter för ett bättre utgångsläge för den

planering som senare kom igång. Det är viktigt med ett förtroendefullt

och ömsesidigt samarbete mellan olika intressenter i city. Tidigare

fungerade det samarbetet dåligt i Borås.

 

Claes Andersson är köpman i Borås centrum. Han är även aktiv i
Köpmannaföreningen och Jaycees.

Postadress: Box 232, 501 09 Borås

Besöksadress: MAN-butiken, Stora Torget
Telefon: 033/11 51 47
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Förbättra samarbete detaljhandel - kommun

Idag fungerar samarbetet bättre vilket bland annat resulterat i att Borås

kommun låtit göra en detaljhandelsutredning och tagit fram en serie

skrifter som på ett enkelt och lättfattligt sätt presenterar detaljhandelns

problem i ett nötskal. Man har även olika förslag till lösningar på

problemen. Samtidigt är det väsentligt att Borås kommun tar sig an

skriften och verkligen gör något åt den och inte endast låter den ligga i

skrivbordslådan. En synpunkt i detta sammanhang är den tid det tar

mellan att ett problem uppträder, man får en idé hur det skall lösas och

lösningen genomförs. Under den tid som det tar innan lösningen genomförs

kan svåra skador på city inträffa. Men detta kanske är priset för

demokratin.

I city finns hundratals handlare och var och en har sin egen vilja och sina

egna synpunkter på saker och ting. Detta märks mycket väl när man skall

skapa PR för city genom olika aktiviteter och jippon. Detta kostar pengar

och arbete och det är oerhört svart att få alla att ställa upp på detta.

Motsatsen har man i Knalleland där ett fåtal proffessionellt marknadsför-

da företag samarbetar. Man har klara målsättningar och lyckas mycket

bra att nå dessa. Den omsättning Knalleland har är således lika stor som

hela Borås city. Knalleland är emellertid inte endast av ondo för Borås

city ty det drar en hel del turistkunder även till city och butikerna där.

Citymiljön fordrar många och varierade aktiviteter

Citys miljö och atmosfär är oerhört betydelsefullt för handeln. För cirka

tio år sedan grasserade i Borås det värsta rivningsraseriet som gjorde att

många fina gamla hus försvann. Stora Torget i Borås liknar numera mer

ett förortscentrum i Stockholm än centrum i en 350 år gammal stad.

Bland annat finns vid Stora Torget en av Sveriges fulaste varulador. Detta

rivnings- och moderniseringsraseri gick till och med så långt att man ett

tag diskurerade att klä in de fåtaliga gamla husen som fanns kvar med

vita plattor. Det man nu diskuterar, utan att kunna bestämma sig, är om

de återstående gamla husen är ruckel eller kulturminnen.
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Ett bärkraftigt centrum fordrar många olika aktiviteter: detaljhandel,

hantverk, kontor, offentlig service, nöjen, bostäder m m. Det är bra om

man kan öka antalet bostäder i centrum och att det inte bor endast

pensionärer i bostäderna där. I Borås har man nu beslutat att flytta

grönsakshandeln till sitt ursprungliga läge på Stora Torget. Detta är bra ty

det stärker centrum. Likaså är det bra för miljön att man nu planterar

träd och annat grönt i centrum. Bara det inte blir en hel skog för det är

dåliga jaktmarker för detaljhandlare.

Det borde vara lättare att öppna restauranger, caféer och uteserveringar.

Livet i centrum skall inte sluta klockan 18 och därför bör gatumiljön och

nöjeslivet ta över när affärerna stänger. Det skapar ett attraktivt

centrum. I Borås har man länge diskuterat att öppna en rådhuskällare med

tillhörande uteservering. Kommunen har även tagit upp den idén. Tings-

rätten har emellertid låtit meddela "en serveringsanläggning vid foten av

rådhustrappan kan knappast anses förenligt med de speciella krav på

allvar och värdighet som rimligen måste ställas på domstolsmiljön". Det

skulle vara intressant att veta vad tyska borgmästare skulle haft för

replik på ett sådant uttalande.

Kommunikation och förtroende mellan fastighetsägare och hyresgäst är

viktigt

 

HyresniVån i centrum bestäms av tillgång och efterfrågan. Moderna

rationella lokaler som fordrar mindre personal i butikerna har högre hyror

än omoderna lokaler som fordrar hög personaltäthet. Detaljhandeln har

emellertid svärt att klara chockhöjningar av hyrorna. En lugn upptrapp-

ning är att föredra och ger hyresgästen chansen att rationalisera. När

hyrorna närmar sig smärtgränsen börjar de tomma hålen bland lokalerna

att uppträda. Området riskerar en förslumning och båda parter, både

fastighetsägarna och detaljhandlarna, har förlorat på hyresupptrapp-

ningen. Ansvar, lugn och måtta är att föredra framför tvära kast.

Samtidigt måste detaljhandeln kunna bära marknadsmässiga hyror. En

alltför "snäll" fastighetsägare kan invagga hyresgästerna i falsk säkerhet.

Plötsligt behöver fastigheten repareras och hyrorna chockhöjs med de
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effekter som angivits ovan. Det samarbete som nyligen inletts emellan

detaljhandlare och fastighetsägare verkar mycket lovande inför framti-

den.

Vid en butiksetablering, antingen hel nyetablering eller flyttning, finns

många osäkra kort. Man tror att man gör rätt men man v_e_t sällan om man

fattat ett riktigt beslut förrän efteråt. Om kommunen upprättar områdes-

planer minskar detta osäkerheten avseende var nya köpcentraskall ligga,

var, när och hur trafiksaneringar skall genomföras etc. En sådan minsk-

ning av osäkerheten är av stort värde för handeln.

Inställningen till biltrafiken är viktig

Det ingår i de samhälleliga rättigheterna att ej bli ofredad på gator och

torg. Den allmänna ordningen är viktig för miljön i centrum. Därför vore

det värdefullt med en omdömesfull patrullerande polis istället för radiobi-

lar. Poliserna är stadens ambassadörer liksom parkeringsvakterna. Med

rätt PR-utbildning och inställning skulle P-vakterna kunna vara stadens

vänliga ansikte utåt mot turister och gästande besökande.

Ett attraktivt centrum fordrar ej drive-in till varje besök men det behövs

goda tillfarter, utfarter och tillräckligt många och rimligt belägna parke-

ringsplatser. I Borås har goda parkeringsområden försvunnit istället för

att tillkomma. F'olk skall inte behöva köra runt och leta efter parkerings-

platser. Det skapar irritation och förpestar luften. Kollektivtrafiken är

bra men den förändrar ej folks köpvanor och därför måste man ha en god

biltillgänglighet till centrum. Det är naturligt att man ibland måste göra

trafikregleringar och välplanerade sådana är ofta ingen nackdel för

handeln. Man skall dock vara klar på att ett litet centrum med stor extern

konkurrens är mera känsligt än ett centrum som saknar sådan. Därför kan

man inte ställa upp några patentlösningar om hur saneringarna bör ske.

Finns extern konkurrens måste man emellertid vara mycket aktsam och

skonsam så man inte slår sönder centrum. Det finns risk att den

zonindelning man har i Borås medför flera negativa än positiva konsekven-

ser. Zonsystemet är mer avsett för stora städer och i en liten stad som

Borås anser jag det är fel att införa sådana planeringsprinciper.
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Slutrecept

Det recept jag har för att få centrum att fungera är:

- gott samarbete mellan kommun och köpmän

- aktiv, kunnig och förstående kommun

- fler bostäder i centrum

- god ordning

- strategiskt belägna rymliga parkeringsplatser

- mindre rundkörning

- glada parkeringsvakter

- trevlig fastighetsmiljö

- gröna oaser

- och sist men inte minst glada handlare istället för griniga gubbar.

Uppfylls detta får vi tillbaka vitala och levande centra i våra kommuner.
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HOTELLSITUATIONEN I GÖTEBORG

Planering eller tillfälligheter?

P-O Magnusson

Antalet hotellrum i Göteborg ökar dramatiskt 1984-1987. Efterfrågan kan
väntas öka mycket måttligt under samma period. Antalet belagda
hotellrum har under början på 80-talet varit i stort sett oförändrat, med
undantag för en femprocentig ökning 1983.

Den nu påbörjade snabba utbyggnadstakten kan alltså inte förklaras av en
efterfrågeökning. Risk finns för överetablering och ekonomiska problem
för hotell med dåliga lägen. Har de stadsplanerande myndigheterna ett
ansvar för branschekonomin eller skall etableringar av nya hotell
tacksamt tas emot trots risken för felinvesteringar, konkurser etc?

Det finns i vissa avseenden likheter mellan varuhandelns och hotell- och

restaurangbranschens problem och utveckling. En avgörande skillnad är

emellertid att kunskapen om och forskningen kring hotellbranschens

situation är bristfällig.

Bristen på forskning och kunskaper om branschens ekonomi och

förutsättningar har många gånger inneburit en oseriös behandling av

hotellbranschens strukturproblem, etablerings- och driftsfrågor.

En bristfällig analys resulterar följaktligen i ologiska slutsatser.

Föreställningen om att det är enkelt att driva företag 1 hotell- och

restaurangbranschen är därför utbredd. Dessutom krävs det relativt lite

kapital för att komma igång med en restaurang. Hotell är givitvis

kapitalkrävande, ofta i långt högre utsträckning än vad de flesta tror.

 

P-O Magnusson, organisationskonsult med eget företag, har i snart 15 år

arbetat med etablerings- och driftsfrågor inom hotell, restaurang och
turism.

Postadress: Box 89, 401 21 Göteborg
Besöksadress: Drottninggatan 38-44
Telefon: 031/80 38 20
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Antal hotell och hotellrum i Göteborg

 

I Göteborg finns idag (maj -84) 38 hotell med 4 529 hotellrum och 8 072

bäddar. De åtta största hotellen svarar för 55 procent av

rumskapaciteten. Dessutom finns ca 1 000 hotellrum i kranskommunerna

Mölndal, Partille, Hindås, Kungsbacka och Kungälv. Under senare år har

även några moderna vandrarhem med hotellstandard tillkommit, dvs

Ostkupan, Partille och Torekulla.

Utbyggnaden av regionens hotellkapacitet har skett ojämt över åren och

på ett till synes oföklarligt sätt. Under slutet av sextiotalet och början av

sjuttiotalet tillkom ett stort antal nya hotell men under perioden 1977-81

hände i stort sett ingenting. Trots att beläggningen inte ökat särskilt

mycket i Göteborg de senaste åren byggs och planeras nu ändå hotell i en

rasande takt.

Hotellrumsbeläggningen

 

Studeras beläggningsstatistik för Göteborg 1983 kan vi konstatera att

under flertalet av årets månader existerar det ledig hotellkapacitet.
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Beläggningsstatistiken per veckodagar är intressant, men ger inte hela

bilden. Om man studerar beläggningen fördelad per månad, så ser man att

hotellen i Göteborg hade en ganska hög beläggning under

sommarmånaderna och under den i stort sett helgfria hösten.
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Figur 2: Procentuell beläggning av rums- och bäddkapaciteten per månad

i Göteborg 1983

Under december månad rasar beläggningen ner till ca 45 procent och

därefter segar man sig långsamt uppåt mot sommarperiodens ca 75

procent.

Bäddbeläggningen är hela tiden ca 15 procentenheter lägre än

rumsbeläggningen, med undantag för juli månad då 9 sängar av 10 är

belagda. Detta kan jämföras med perioden december till januari, då

endast 3 av 10 sängar är belagda.

Under sommarperioden säljs mer än hälften av alla upptagna hotellbäddar
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till utlänningar. Den mest betydelsefulla gruppen är norrmän, och

Ökningen under 1983 av antalet turister kan nästan helt förklaras av

norrmännens ökade intresse för Göteborg. Mycket av förklaringen till

detta ligger säkert i det faktum att Göteborg är den största svenska

staden inom rimligt avstånd från Oslo. Det finns emellertid flera tecken

som tyder på att norrmännen på sikt väljer andra resmål.

Hotellens betydelse för detaljhandeln

Ökningen av antalet hotell innebär att det idag finns omkring 2 500

hotellanställda i regionen. Hotellgästerna har även stor betydelse för

detaljhandelns omsättning och transportnäringen. 831 000 rumsnätter år

1984 innebär ca 1 milj gästnätter. Detta stora antal gäster genererar bl a

en detaljhandelsomsättning om minst 100 milj kronor årligen. Framförallt

tillförs köpkraften stadskärnan. Som målgrupp för handeln är tillresande

turister därför av stort intresse. Detaljhandeln är en turistattraktion i sig.

De centralt belägna hotellen medför också en avsevärt ökad aktivitet

inom stadskärnan på kvällstid. Området innanför Vallgraven är nästan öde

efter affärernas stängningstid. De centralt belägna hotellen skapar

efterfrågan på restauranger och annan närbelägen service.

"Kvällsslummen" i centrala Göteborg motverkas.

Nya hotell i Göteborg

Det finns framför allt två skäl till varför vi idag har ett stort intresse för

att bygga hotell. För det första har det blivit mer ekonomiskt lönsamt att

vara hotellägare eftersom rumspriserna trissats upp och devalveringen

lockat många till Sverige. För det andra rådet det praktiskt taget stopp på

större kommersiella byggprojekt i centrala Göteborg med ett undantag,

hotellbyggen.
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Figur 3:Förändringar av regionens hotellkapacitet (nya hotellrum) under

perioden 1970-87 (tusental rum)

Om samtliga planerade hotell byggs kommer rumskapaciteten i Göteborg

att öka med 86% från 1979 till 1987/88. Bara under 1984 tillkommer sju

hotell samtidigt som flera hotell utökar sin hotellkapacitet. Anchor hotell

är ett ca 15 år gammalt hotell som dör och återuppstår i ny skepnad med

jämna mellanrum. Under nästa år tillkommer Riverton med 225 rum och

1986 Sheraton med 300 rum. Dessutom finns det andra utbyggnadsplaner

såsom Carnegie, SJ, GDG, Klippan, Pripps m fl som planeras för byggna-

tion 1986/88.

Till detta ökade utbud av hotellrum kommer de kommunala bostadsföreta-

gens försök att hyra ut tomma lägenheter till turister, något som är

föremål för rättslig prövning.

VTI RAPPORT 2 9 3



94

Efterfrågeutvecklingen

 

Utbudet av och efterfrågan på hotellrum låg i stort sett stilla mellan åren

1979-82. År 1983 innebar en Ökning av antalet sålda hotellrum med ca

42 000. Den första egentliga ökningen sedan 1979. Om jag gör det lite

optimistiska antagandet att ökningen kommer att fortsätta med samma

takt som mellan 82/83 kommer skillnaden mellan utbudet och efterfrågan

genom ovan nämnda byggprojekt att förändras dramatiskt.
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Figur 4:Faktiskt och förväntat utbud/efterfrågan samt förändringar av

hotellrumskapaciteten i Göteborg 1979-87

Små och gamla hotell i dåliga lägen försvinner

 

Vilka konsekvenser får då denna expansion för branschen totalt? Samman-

taget kan vi nog konstatera att även om vi får en årlig ökning av antalet

sålda gästnätter (ca 5%) så kommer beläggningen att sjunka markant.

Från en idag relativt god beläggning av 65% minskar den sannolikt till

55% 1986 och under 50% 1987. Till följd av denna utveckling så torde

flera små och gamla hotell försvinna. Uppskattningsvis minskar den totala

kapaciteten i regionen med 600 rum. Vi kan vänta oss flera konkurser

inom branschen.
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Kapitalkostnadernas effekt på ett nytt hotell

Med dagens produktionskostnader krävs betydande beläggning för att

enbart täcka ett hotells kapitalkostnader.

Detta innebär att nya hotell nödvändigtvis kommer att visa underskott

under de första åren. Man måste helt enkelt avvakta effekterna av

inflationen som ju gör att kapitalkostnadernas betydelse minskar. Denna

situation är helt "normal" och accepteras i andra branscher. Skillnaden är

att man i hotellnäringen inte har haft sambanden helt klara för sig och att

man inte haft den nödvändiga finansiella styrkan för att klara de första

årens påfrestningar. Det finns gott om exempel på hotellföretag som

startats med en utomordentligt låg soliditet, dvs med i huvudsak lånat

kapital. Startkostnaderna har sedan fått finansieras genom ytterligare lån,

och sedan är företaget mycket nära en konkurs. Ofta är man på ett tidigt

stadium skyldig att gå i konkurs enligt aktiebolagens regler om likvida-

tionsplikt. I tabell 1 redovisas hur byggkostnaderna per rum resulterar i

högt ställda beläggningskrav.

  

Hotelltyp Enklare Exklusivare

Produktionskostnad (kkr/m2) 200 400 400

Avskrivning (0/0) 2,5 2,5 2,5

Lånränta (%) 13 13 13

Intäkt per sålt rum 250 300 400

Rumsbeläggning för täckning av 34% 56% 42%

kapitalkostnad

 

Tabell 1:Kapitalkostnad per hotellrum. Kostnadsläge 1984

Situationen för de underfinansierade projekten är sedan årsskiftet 83/84

än svårare på grund av vinstdelningsskatten. Syftet med vinstdelnings-

skatten har bla varit att förhindra inflationsvinster och för ett företag

med låg soliditet och stora förluster under ett igångkörningsskede kan den
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barocka situationen uppstå, att man trots förlusterna blir skyldig att

betala vinstskatt.

Behovet av tillräckligt eget kapital har alltså ökat. Troligen leder detta

till att de etablerade hotellkedjornas dominerande ställning ytterligare

förstärks.

Situationen kräver inte bara att marknadsförutsättningarna är de rätta.

En kreativ finansieringsmodell krävs samtidigt. Situationen kan lättast

belysas med en livscykelkurva. Flertalet hotellprojekt genomgår denna
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Figur 5:Ett nystartat företags livscykelkurva

Källa: SOU 1983:59, Kreativ finansiering, Stockholm 1983

För att klara kapitalförsörjningen under de första åren kan man tänka sig

att kapitalkostnaderna omfördelas Över tiden. Detta är syftet med de s k
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realräntelån och sale and leaseback-system som några försäkringsbolag

har infört.

Priskrig

För att öka beläggningen torde vi i framtiden få än mer differentierade

pris på hotellrum samt Ökad profilering för att attrahera speciella

kundkategorier.

Satsningen på affärsresenärerna kommer att öka. De är snart de enda som

kan debiteras fullt rumspris. Genom att erbjuda exklusiv service, stora

rum samt olika typer av dyrbar utrustning, tex dataterminaler på

rummen, avser man att öka sin marknadsandel. Denna satsning på service

och exklusivitet leder i sin tur till ökade driftskostnader och ökad

kapitalbindning. Situationen blir på sikt frustrerande.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär dels att det skall vara lätt att boka hotellrum, dels

lätt att fysiskt nå hotellet.

Bokningsmöjligheten kommer förmodligen att öka när väl Sveriges Turist-

råds Boxersystem är genomfört. Boxer innebär en total datorisering av all

hotellbokning. Förhoppningsvis blir det om några år lika lätt att boka ett

hotellrum som det nu är att boka en Mallorcaresa.

Fysisk tillgänglighet är inte en fråga om lokalbefolkningens möjligheter

att nå hotell. Det är uteslutande en fråga om att ha ,en god tillgänglighet

för besökare från andra städer och länder. Människor som kanske inte

känner till Göteborg. Ett nytt storhotell i Göteborg torde ha 150-200 000

besökare per år. Lika många till om de har en utåtriktad restaurangverk-

samhet. Det är därför SVårt för branschen att acceptera att det i stort

sett är förbjudet att sätta upp hänvisningssyltar som skulle göra det

lättare för gästerna att hitta till hotellen.
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Avgörande för att vara och förbli ett lönsamt hotell är därför ett

strategiskt och lättitillgängligt läge. Så är inte alltid fallet. Flera hotell i

regionen syns väl från t ex trafikleder, men är i det närmaste omöjliga att

nå. Andra kommer vi i närheten av men de finns inga angöringsplatser.

Bussar kommer med stora svärigheter fram till entréen, och för att

komma därifrån måste bussarna köra tvärs över gågator, cykelbanor osv.

Tillfälligheter, inte planerad utveckling

 

Flera hotell har varit planerade, t ex ett i Långedrag, men inte byggts.

Många andra har byggts men med mycket dåliga lägen. Vid fel tidpunkt.

Hotellexpansionen synes därför inte vara en planerad och naturlig utveck-

ling utan. en förändring som enbart varit föremål för detaljstyrning. Det

har saknats en övergripande bedömning av utbud och efterfrågan.

Etableringskontroll löser inte problemen eftersom den etablerade hotell-

näringen alltför ofta skulle få tillfälle att tala i egen sak samtidigt som

flexibiliteten och nytänkandet hämmas.

Däremot anser jag det vara de kommunala myndigheternas skyldighet att

se till att utbyggnadstakten blir någorlunda jämn.

Dessutom har de stadsplanerande myndigheterna all anledning att stoppa

hotellbyggen på ogenomtänkta lägen. Hotell på omöjliga platser och med

felaktig utformning bör inte byggas.

Avslutningsvis kan man ställa sig vissa frågor kring hotellsituationen i

Göteborg. Exempelvis:

- Varför finns det inget konferenshotell? När byggs en kongresshall i

Göteborg?

- Vad händer när effekterna av den svenska devalveringen ätits upp av

kostnadsökningar m m? Tröttnar norrmännen på att åka till Sverige?
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- Vad innebär nya färdvägar till kontinenten för Göteborg? Exempel-

vis nya färjelinjer mellan Oslo-Köpenhamn respektive Oslo-Fredriks-

hamn?

- Hur klarar Göteborg konkurrensen från Stockholm?

- Vad gör Göteborgs kommun för att dra hit nya hotellgäster och nya

turistkategorier? Gör de kommunala myndigheterna allt för att

underlätta storevenemang som tex rookkonserterna på Ullevi,

Gothia Cup mfl? Finns det andra åtgärder och samarbetsformer

som kan placera Göteborg på turistkartan?
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CENTRUMS FYSISKA PLANERING OCH UTFORMNING

Mats Herner och Kent Persson

Många städer har en egen speciell puls och rytm. Samverkan mellan

människor och fysisk miljö gör att dessa städer mera känns som en

sinnesstämning än som en samling hus, gator och parker. Komplexitet,

omväxling, rötter i det förflutna och generositet präglar dessa städer

medan sterilitet och enkelspårighet kan vara utmärkande för andra.

Ur ett historiskt perspektiv förändras den fysiska miljön normalt långsamt

och stadsbilden växer fram kontinuerligt på ett fattbart och mänskligt

sätt. Det som skett med våra stadskärnor under 1960- och 1970-talen är

en historisk abnormitet som fört med sig enorma omvälvningar. Med tanke

på den kraftiga kritik som riktats mot vandaliseringen torde den inte

upprepas under överskådlig framtid.

Det byggnadstillskott som kommit under 1960-talet gör knappast någon

människa glad. Byggnaderna är stora, kvarterstäckande och tråkiga.

Gatorna har försetts med "stridsvagnshinder" för att hindra bilarna att

utnyttja gatorna och i vällovligt svenskt säkerhetsnit har gång- och

cykelbanor skiljts från körbanorna med kraftiga rörbarriärer. SVårskötta

gräsmattor har ersatts av asfalt, telefonkioskernas arkitektoniska mäster-

verk har ersatts av plastskåp och funktionellt designade papperskorgar i

plast förfular stadsbilden. Många svenska städer är inte längre vackra och

behagliga att vistas i.

Samtidigt finns det hopp. Allt fler människor börjar att reagera mot den

visuella nedskräpningen av våra städer. Demonstrationer mot rivningar av

gamla vackra miljöer är inte längre ovanliga. Människorna börjar mer och

mer lägga sig i frågor som berör deras vardagsmiljö.

Magnus Borglund ger flera exempel på hur detaljer i gaturummet kan

användas för att skapa skönhet och trivsel i stadscentrum. Tillsammans

med de synpunkter som framförs av Backemar och Wallin kan bland annat

följande noteras:
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- parkeringshus är normalt fula. Det finns dock sobra och eleganta

exempel på Söder i Stockholm

- den gamla stadskärnan kan bevaras och tillkommande oentrumfunk-

tioner kan integreras i eller etableras i anslutning till det gamla.

Det har man gjort i Eksjö

- värna om torghandeln. Den är ett naturligt och inte konstlat inslag i

stadsbilden

- möblera med eleganta bänkar och belysningsarmaturer i gatu-

rummet. Det har man gjort i Alingsås

- eleganta ooh strategiskt välplaoerade busshållplatser kan man bygga

i Bremen och Eskilstuna

- en gata skall vara en gata. Förbuska inte Storgatan

- alla är inte unga, starka och friska. Se till att man kan ta sig lätt

och utan hinder mellan parkeringsplats och köpstråk

- bussterminalerna får inte ödelägga vara vackra torg

- utnyttja rivningstomter till parkliknande parkeringsanläggningar,

lekplatser eller bollplaner. Låt dem inte bara stå som nakna

rivningstomter

- lyft fram och förstärk de vackra sidorna i stadsbilden.

Manga menar att svensk byggnadskonst och arkitektur har varit inne i en

förflackningsperiod. Det behövs inspiration utifrån. Svenska arkitekter

och planerare måste få del av utländska impulser och via tidskrifter,

konferenser och studieresor, bilda sig och finna nya vägar. Låt oss se

verkligheten i ögonen, vi är inte bäst i Europa när det gäller att planera

och utforma stadsoentrum, vi är inte ens näst bäst. Vi har mycket att lära

av andra länder när det gäller att bygga tidlöst och med arkitektoniskt

och planeringsmässigt kvalitetsmedvetande.
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EN NY SYN PÅ STADSK'A'RNAN

Göran Wallin

Stora områden i Göteborgs centrala delar saknar moderna stadsplaner.
Därför arbetar kommunen vid stadsförnyelsefrågor med "områdesplaner"
som anger efter vilka riktlinjer stadsförnyelsen skall ske. Ett mycket
viktigt moment i detta arbete är den utåtriktade verksamheten med
information till allmänhet och fastighetsägare. Det man därvid bl a tar
upp är att citys olika delar, både de med hög såväl som med låg status,

behövs och kompletterar varandra samt att enskildheterna i staden skapar
den helhetsmiljö som gör Göteborg unikt och som är oerhört viktig att
Vårda. Därför kan det inte vara enbart den enskildes rätt att besluta om
sin fastighet. Förändringar i de enskilda byggnaderna måste ses i ljuset av
helhetens bästa.

För stora områden i Göteborgs centrala delar saknas moderna stadsplaner.

För många kvarter finns bara en gammal stadsplan från 1866, som

egentligen inte säger mer än att man får bygga och inom vilka gränser.

Självklara och viktiga frågor som vad man får bygga och hur man bör

bygga, framgår inte av denna gamla plan. I Vårt moderna samhälle, där

samordning och helhetssyn blir allt angelägnare, är den gamla planen, som

enda instrument för stadsförnyelse, klart otillfredsställande.

Den moderna stadsplanen är det enda juridiskt tillfredsställande

instrumentet för att styra förändringar och förnyelse. Att upprätta

stadsplaner är dock en så omfattande procedur, som dessutom är knuten

till själva genomförandeprocessen, att det vore högst diskutabelt att

försöka göra en stadsplan för hela City i ett svep. Stadsplanen är inte

inriktad på en översiktlig helhetssyn och dess produktionsförberedande

karaktär understryks ytterligare i den nya PBL.

 

Göran Wallin är arkitekt vid Göteborgs stadsbyggnadskontor och ansvarig
för utarbetandet av olika delområdesprogram för Göteborgs city.

Postadress: Göteborgs stadsbyggnadskontor, Box 2554, 403 17 Göteborg

Besöksadress: Köpmansgatan 20

Telefon: 031/61 10 00, direkt 031/61 22 31
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Nya planinstrument för cityplanering

För stadsförnyelse och stadsförbättring i Göteborg behöver vi alltså

instrument av mera översiktlig karaktär. Något som fyller luckan mellan

den gamla stadsplanen och den moderna. Ett sådant är Zonplanen som

anger vad man får bygga, däremot inte Zonplanen behandlar emeller-

tid bara kvartersmarken och säger inget om den offentliga miljön,

mellanrummet mellan husen, stadens rum, Vår gemensamma stadsmiljö,

Vår referensram till forntid, nutid och framtid. Det behövs alltså något

som kompletterar Zonplanen. Vi kan kalla det "analys av utvecklingsmöj-

ligheter". Vi kan kalla det "planeringsriktlinjer" eller "områdesprogram".

Det är mot denna bakgrund som stadsbyggnadskontoret har påbörjat en

studie av Citys och Centrala stadens utvecklingsmöjligheter och framtid.

Kontoret har valt en arbetsform, som hittills resulterat i rapporterna City

SV och City 8. Att vi har behandlat city i mindre delar beror på, att vi

tror, att alla inblandade har lättare att både fatta vad det handlar om och

att engagera sig, än om vi hade startat med en stor abstrakt cityplan.

Helhetsbilden finns dock hela tiden med i bakgrunden, vilket är viktigt att

komma ihåg. Det material som tas fram samstäms med tillgängliga

kunskaper om den totala helheten och den förmodade framtiden.

Ett viktigt led i arbetet med dessa rapporter är den offensiva, utåtriktade

verksamheten. Både att inbjuda till informations- och diskussionskvällar

samt att söka upp intressenter, organisationer och enskilda för intervjuer

om hur dom som använder City upplever sina egna contra Citys problem.

Efter remissbehandling avses City-rapporterna att godkännas av BN som

riktlinjer för fortsatt detaljplanering. De innehåller en inventering av

cityfunktionen, en analys av cityproblemen, idéer om miljöförbättringsåt-

gärder samt planeringsriktlinjer för kommande detaljplanering. Riktlinjer-

na är summeringen av arbetet och det som BN fattar beslut om.
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Fokusering på stadsmiljön

 

Till City S-rapporten har» vi dessutom tillfogat ännu en bilaga. Denna

handlar om den viktiga frågan om stadsmiljön, om vilka estetiska värden

som finns i vår vackra stad och om hur vi skall ta tillvara och ytterligare

utveckla det som är det genuint göteborgska. Om hur vi skall slå vakt om

stadens själ.

Vi har fokuserat den här stadsmiljöstudien på stadsrummet kring Stora

Hamnkanalen, som ju är något av det vackraste vi har i Göteborg. Med

denna studie är det Vår förhoppning att väcka förståelse och intresse för

att bevara och försköna Våra vackraste stadsrum.

Goda förebilder skall vi alltid skaffa oss. Men vi får aldrig glömma att

varje plats är unik. Det finns bara ett Göteborg. Att förbättra och

försköna Vår gemensamma livsmiljö är en angelägen fråga, viktig för oss

själva och för kommande generationer.

Stadsdelars uppgång och fall

I City SV-rapporten framförde vi uppfattningen att de olika citydelarna är

utsatta för en Vågrörelse - efter en uppgång följer ett fall och så en ny

uppgång om och om igen. Tiden och tidens påverkan på den fysiska miljön

är alltså en planeringsfaktor, som man inte får bortse ifrån. Ingen stadsdel

är evigt ny. Ingen stadsdel förblir evigt gammal. Vi menar alltså att man

bör se dessa cykliska svängningar som ett naturligt led i stadens utveck-

ling och följaktligen anpassa planeringsåtgärder därefter.

Förmodligen behöver alla stadskärnor områden med varierande attraktivi-

tet. I områden med lägre status är också hyresniVån lägre och dessa

områden blir då grogrund för nya företag, som kan växa upp ochta över

när de stora tacklar av. Ser man det så, är det alltså en kvalitet i en

stadskärna, att inte alla områden har samma status. Vi tror också att

människorna, som använder city, uppskattar detta, eftersom komplexite-

ten ökar både vad gäller varuutbud, tjänster och fysisk miljö.
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Det vore således fel att sträva mot ett city, där attraktiviteten är jämnt

fördelad över hela ytan. Följaktligen bör i cityplaneringen ingå en

medveten strategi för hur tidsfaktorn påverkar Citys fysiska miljö, dvs var

på tidsvâgen de olika citydelarna lämpligen bör ligga och hur fort

tidsvâgen rullar. Följden av ett sådant synsätt måste bli en cityplanering,

där åtgärder för olika stadspartier (underhåll - ombyggnad - förnyelse)

formuleras utifrån tidsvågens läge och med hänsyn till andra stadspartiers

status. Åtgärder på en plats får alltså inte ske utan dessa sätts in i ett

helhetssammanhang.

Detta resonemang får naturligtvis inte leda till missuppfattningen att ett

område medvetet skall utsättas för vanvård. Tvärtom kan en medveten

strategi för sammanhang i tid och rum förhindra oönskad vanvård, som

ofta uppstår när exploateringsintressen dyker upp på fel plats och i fel tid.

Ovanstående resonemang får naturligtvis inte heller leda till missuppfatt-

ningen att nödvändiga förbättringsåtgärder skall förhindras. Hus slits, hus

behöver förnyas. Funktioner och verksamheter försvinner, nya kommer

till. Förändringar och förbättringar är en naturlig och positiv del i stadens

liv. Men vad vi menar bör förhindras, är de förändringar som ibland

uppkommer utan att det finns ett egentligt behov av förnyelse, vare sig ur

funktionell eller teknisk synvinkel.

Vem skall ansvara för helheten?

 

Detta leder till följdfrågan, om man i ett stadscity kan betrakta en

fastighet som enbart en angelägenhet för den enskilde fastighetsägaren.

Ett hus i city är ju en del av det offenligta rummet. Varje hus har sin

kvalitet och sitt värde, därför att det ligger i ett sammanhang med City

som helhet. Det är inte endast fastighetsägarens förtjänst att huset stiger

i värde eller att förväntan uppstår. Värdestegring och förväntansvärden

beror också av omständigheter runtikring, omständigheter där många

gånger Det Allmänna har haft ett avgörande inflytande.
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Ett hus i City är också en del i upplevelsen av staden, en del i

människornas sätt att bruka sin stad. Utan människor vore det värdelöst.

Det är alltså genom människorns förväntan och uppskattning av City, som

huset får ett värde. En sådan förväntan kan skapas av huset självt, men

oftast av flera hus tillsammans, eller snarare den miljö som byggs upp av

hus, gator, torg, parker, kanaler, verksamheter osv i samverkan. Ett hus

som råkar ligga på en plats där förväntan är stor "åker alltså snålskjuts"

på omgivningen. Även om lagstiftningen talar för den enskildes rätt,

måste det ligga i Det Allmännas intresse att skapa förståelse för/skaffa

sig redskap för, att varje enskild byggnad i City utvecklas i enlighet med

helhetens bästa. Zonplanen och våra "områdesprogram" för City kan sägas

vara sådana redskap.
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CENTRUMS ROLL UR ETT VIDARE KOMMUNALT OCH MÄNSKLIGT

PERSPEKTIV

Magnus Borglund

De flesta artiklarna i denna samlingsvolym om detaljhandel har sin

utgångspunkt i handelns villkor. Min uppgift är att lägga till synpunkter på

ett väl fungerande centrum sett också från andra håll. Jag har valt att

göra det som kommentarer till några bilder.

Mångfald och kontinuitet

 

Hur ser ett trivsamt centrum ut för besökaren, för den som arbetar där

och för den som bor där? Hur ser kommunerna på sina centrum?

Attraktiv handel betraktas allmänt som den viktigaste komponenten för

att centrum skall leva och fungera. Men det behövs olika typer av handel

och det behövs mycket mer än handel. Jag tror att de allra flesta av oss i

längden tycker bäst om centrum som visar på kontinuitet och mångfald.

Centrum som innehåller en mängd olika verksamheter i både gamla och

nya hus borde därför vara bäst för kommuninvånarna och kommunen.

 

Magnus Borglund är arkitekt SAR och arbetar sedan tio år på
konsultföretaget White arkitekter AB i Göteborg. Hans verksamhetsfält är
huvudsakligen centrumplanering och ROT-projektering både i sedvanliga
konsultuppdrag och i forskningsuppgifter.

Postadress: White Arkitekter AB, Box 2502, 403 17 Göteborg
Besöksadress: Drottninggatan 5
Telefon: 031/17 34 60
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Bra centrum är inte bara handel. Det är också viktigt att känna historiens

vingslag. Dessa gamla hantverks- och köpmansgårdar ett kvarter från den

moderna affärsgatan i Alingsås berättar mycket om stadens utveckling

1960-talet

1960-talets utvecklingsoptimism förde i många städer med sig en

planering som upplöste kontinuiteten och mångfalden i centrum.

Förändringarna började ofta med ett varuhus vid torget. På många håll

rev man snabbt stora delar av detgamla centrum för att ge plats åt fler

varuhus, kontor, trafikleder, gågator och parkeringar.

1960-talets byggnadstillskott gör idag knappast någon centrumbesökare

glad. Byggnaderna är stora, tråkiga och främmande. Det är inte

märkvärdigt att människor protesterar mot fortsatta rivningar.
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Många av 1960-talets byggnader har aldrig passat in i stadsbilden och idagär de redan omoderna

Användningsplanering

De centrum som inte drabbades så hårt av 1960-talets planering är idag de
trivsammaste. En del kommuner insåg tidigt hur ömtåliga deras centrum
var och började planera efter den s k användningsmodellen. Det innebär
att man alltid först frågar vad staden tål och söker efter lämplig
användning inom givna ramar. Kalmar centrum är ett utmärkt exempel på
detta. Här har uttjänta bryggeribyggnader, badhus, kvarnar och to m
vattentornet återanvänts till kontor och bostäder. Vackra hus har kunnat
bevaras och samtidigt har man dämpat minskningen av antalet boende i
centrum.
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När konkurrensen om marken i centrum blir för stor måste man finna

vägar att avlasta centrum. När den gamla fina stadskärnan i Eksjö blev

för trång för varutransporter och kundparkering valde man att bevara det

gamla och lägga tillkommande centrumfunktioner i ett nytt område

alldeles intill.

49"

 

Med stark vilja och fantasi kan de flesta hus bevaras, som tex detta
gamla badhus i Kalmar som byggts om till bostäder

Torg, torghandel och rådhus

 

Ett gammalt stenbelagt torg med torghandel och ett rådhus på ena sidan

är säkra kort som ofta även lockar långväga besökare. Särskilt trivsamt är

det i städer som t ex Alingsås där man till skillnad från många andra

svenska städer fortfarande använder rådhuset för kommunal förvaltning.
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"Småstadsidyllen" ar ett marknadsföringsargument för handeln

Bilismens intrång

 

Självklart måste vi på något sätt reglera trafiken i Våra centrum. Vi

måste dämpa trafiken till vad de relativt smala gatorna och omgivningen

tål. Men att ersätta bilarnas föroreningar med visuella föroreningar är

diskutabelt. Många gånger är det bättre att acceptera markparkering på

torget och angränsande gator under handelns högbelastning än att behöva

bygga parkeringsanläggningar som står halvtomma större delen av dygnet.
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Den gamla stadens gator tål inte mycket bilar, men den gamla staden tål

inte heller breda trafikleder

Detaljer 1 de offentliga rummen

Det tycks ibland som vi i Sverige alldeles har förlorat känslan för vad som

är vackert och naturligt. Det märks kanske tydligast på detaljer i gaturum

och torg. I utlandet låtar man torghandeln vara ett naturligt "grönt" inslag

som binder samman stad och land och ordnar enkelt uteserveringar genom

att sätta ut stolar och bord vid tjänlig väderlek. I Sverige gör vi värt bästa

för att åstadkomma en artificiell miljö genom betonggrisar,

gatstensmurar, planteringslådor, asfaltbubblor, stalräoken m m. För att

inte tala om papperskorgar i orange plast, okrossbara armaturer med

blåljus och skogar av trafikskyltar.
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Detaljer är viktiga. De minns man

Stadens träd

 

Grönskan i centrum tillhör det vi har misshushållat med de senaste

årtiondena. Många tråd har försvunnit. Istället har det ibland kommit

buskar och krypväxter som inte alls är naturliga i innerstaden. Trädalléer,

enstaka träd som hänger ut över gatan i någon glugg mellan husen, ett

vårdträd på en gård m m är kvaliteter som vi alla vill ha i centrum. Det

ger en mjuk aspekt i allt det funktionella. Upplevs som en vänlig gest.

Varje centrum borde också ha minst en riktig park och ,inte som oftast

idag bara grönområden som närmast är att betrakta som impediment

mellan trafikleder och "skumma" delar av centrum dit många inte Vågar

sig.
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Träd behövs även i centrum

Gårdarna

Kvarterens inre - gårdarna - är en annan kvalitet i centrum som ofta

glöms bort. Alltför många gårdar har antingen byggts över eller är fyllda

av parkerade bilar. Kontrasterna är slående mot innerstädernas gamla

gårdar, alltifrån den enkla grusade bakgården med något enstaka tråd till

de mera representativa parkliknande gårdarna. Att sanera centrums

gårdar och utnyttja dem bättre för de boende, för butiker, caféer,

restauranger, utställningar mm är en viktig detaljplaneringsuppgift

framöver.
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Gammal innerstadsgård och ny "bakgård"

Boende och vård i centrum

 

I princip borde det finnas bostäder i varje kvarter så att centrum är

levande utom affärstid.

I centrum kommer det alltid att vara en större andel äldre boende och

småhushåll än i genomsnitt. Det innebär större krav bla på utbyggnad av

servicelägenheter och dagcentraler.

Överhuvudtaget pågår det just nu påmånga håll i landet en utbyggnad av

primär- och landstingskommunala hälso- och sjukvårdsfunktioner 1

centrala lägen. Vårdcentraler, apotek, försäkringskassa och dylikt 1

centrum utgör också ett värdefullt komplement till köpenskapen.
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Vårdcentraler, dagcentraler, servicelägenheter o dyl hör numera också till

de självklara centrumfunktionerna. Bilden visar Tibro vårdcentral

Centrumarkitekturen

 

Sättet att utforma nya hus i gamla stadskärnor har varit ett livligt

diskussionsämne på många håll de senaste årtiondena. Resultatet har

blivit en salig blandning av byggnadsstilar från den rena pastischen till det

ultramoderna och från god byggnadskonst till "smäck". Det på vissa håll

utbredda nybyggandet i gammal stil är förståeligt mot bakgrund av t ex

60-talets varuhusarkitektur, men risken är stor att man på så sätt utarmar

byggnadskulturen. Det är en angelägen uppgift att finna former för

inpassning av nya hus utan anpassning till det gamla. Man kan ta upp vissa

element från det gamla men man bör göra det efter dagens tekniska

förutsättningar. Särskilt för handelns hus behövs en byggnadsstil med

längre livslängd.
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Det nya skall passa in bland det gamla men ändå vara nytt - representera

sin tid som denna nya kyrka i Jönköping av arkitekt Carl Nyrén
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HANDELNS MILJÖ I VÅRA TÄTORTER

Lars Backemar

Förändrade bosättningsmönster, ökad biltrafik, trafikregleringar och

externa centra har bidragit till att handeln i centrum minskat. Samtidigt
finns det stora möjligheter till renässans för cityhandeln om de positiva
exempel som finns studeras och befintliga kunskaper (lättillgänglighet,
kompakthet, variation i butiks- och aktivitetsutbud, skönhet och

upplevelserikedom) för framgång tas tillvara.

Det var ett tag sedan de boende i en trakt brukade samlas på en bestämd

plats för att byta varor och göra upp om olika angelägenheter. Sedan dess

har samhällsstrukturen utvecklats en hel del. Vi har fått post och bank,

kommunalfullmäktige och riksdag, videobutik och stormarknad, städer och

vägar. Det är såmycket som tillkommit att vi börjat glömma orsaken till

varför serviceinrättningar och handel finns där de finns. Men mot

bakgrund av den utveckling som skett och sker i Våra städer tål idén med

den gamla marknadsplatsen att komma till heders igen. Det är nämligen

minst lika ändamålsenligt med en bestämd plats nu som då.

Ända fram till 60-talet var stadskärnans betydelse för staden och området

runt staden entydig. I stadskärnan hittades serviceinrättningar och

butiker. Var man än bodde fanns det ett ställe där alla ärenden kunde

uträttas.

 

Texten är delvis hämtad från ett bildspel om detaljhandelsplanering

producerat tillsammans med Centrumutveckling AB.

Lars Backemar är förbundssekreterare vid Sveriges Köpmannaförbund och

arbetar främst med stadsplanefrågor i samband med etableringar samt
detaljhandelns utvecklingsstrategiska problem.

Postadress: Sveriges Köpmannaförbund, Box 7825, 103 97 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 28
Telefon: 08/22 56 00
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Men på 60-talet började de stora förorterna byggas. Befolkningen flyttade

inte längre in till stan utan till en förort. Städer har visserligen alltid

brett ut sig. Men nya stadsdelar har haft en naturlig anknytning till äldre

stadsdelar. Nu byggdes nya bostadsområden på långt avstånd från den

äldre bebyggelsen.

Biltrafiken Ökade eftersom avståndet mellan bostad och arbete blev

längre. Butiker och service förutsatte ofta tillgång till bil. För att de

större städerna inte helt skulle korkas igen blev trafikregleringar nödvän-

diga. Här följde de mindre städerna efter av bara farten.

Ute i förorterna byggdes centra, där handel och service koncentrerades.

Men nästan varje centra som byggdes kundebara påräkna befolkningen i

den egna förorten som underlag och det var inte tillräckligt för all slags

service och handel. Det som saknades fick sökas på annat håll. Vi fick

resande i konsumtion!

Detta påverkade naturligtvis utvecklingen av handel och service, vilket i

sin tur påverkade stadskärnans betydels, vilket i sin tur

Olycklig centrumvandring

 

Vilka stadsplanemässiga förutsättningar behövs för en fungerande detalj-

handel? Hur påverkar olika former av detaljhandel varandra på den i dag

stagnerande och krympande marknaden? Hur skall pusslet läggas när ingen

tillväxt kan reparera felsatsningar?

Det har skett och sker även idag en förskjutning från det traditionella

detaljhandelscentret stadskärnan till förortscentra och butiksetableringar

utanför stadskärnan. Stadskärnans betydelse minskar samtidigt som fram-

komligheten, d v 3 bil- och fotgängartrafik påverkas och styrs inne i själva

stadskärnan. Olika intressen skall tillvaratas men vem bryr sig om själva

stadskärnan - grunden för handel och service?

Ur detaljhandelns synvinkel kan vi med exempel från några svenska städer

belysa några aktuella problem.
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I Göteborg har detaljhandelsytan i centrum väsentligt utökats under 70-

talet. Marknaden har dock inte ökat i samma utsträckning. Butikerna i den

äldre delen av centrum har fått konkurrens från storanyetableringar i den

nyare delen. Det är inte så mycket en företagare kan göra om lokalen är

orationell, för liten för utvidgning eller om den kommit att ligga utanför

de stråk kunderna idag föredrar att använda.

De traditionella butiksstråket Kungsgatan har tappat i betydelse och

kunderna rör sig allt mer i närheten av denybyggda delarna i centrum.

En förskjutning av tyngdpunkten har skett från det traditionella butiks-

centret kring Kungsgatan till det nya butikscentret kring Fredsgatan och

Östra Nordstan. Situationen för de kvarvarande butikerna förSVåras genom

att Östra Hamngatan effektivt avspärrar de tvâ delarna från varandra.

Kring Fredsgatan ligger stora varuhus samt butikscentra med de kända

butikskedjorna representerade. Parkeringshus finns i absolut närhet av

gångstråk och butiker. Gångstråket Fredsgatan leder kundtrafiken från

utomhusdelen till inomhuskvarteret Östra Nordstan.

Men ett kompakt citykomplex minskar de bilburnas framkomlighet. Parke-

ring är dyrt och det kan vara SVårt att hitta plats. Bilburna kunder börjar

söka efter mer lättillgängliga alternativ. Om det finns attraktiva butiker

och fri parkering kan de locka kunder.

I Göteborg har centrum fått konkurrens från ett sådant område. Backa på

Hisingen. Man kan fråga sig vad som kommer att hända med butikerna i

kvarteren kring Kungsgatan.

Stora butiksetableringar utanför centrum hittar man i Borås. Ett komplett

centrum utanför stadskärnan. Låga priser - fri parkering. Ingenting saknas

i jämförelse med city och man frågar sig var stadscentrum egentligen

finns. Alla tycks flytta ut. En utveckling som leder till att i stadskärnan

endast kontor samt en och annan restaurang blir kvar.
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Hur kan då stadskärnan stärka sin ställning?

Skapa en mer ombonad miljö. Ordna parkering för besökare som kommer

med bil till centrum. Kollektiv trafik som kompenserar trafikavstäng-

ningen. Genom att bygga parkeringshus kan tillgängligheten för bilburna

kunder ytterligare ökas. Etablering utanför centrum behöver därigenom

inte utvecklas till ett hot utan kan erbjuda ett alternativ.

Utanför Örebro finns en externetablering, OBS Stormarknad, komplette-

rad med några av de stora företagen inom beklädnad. Centrum kan än

dock oaktat bevara sin särprägel och ställning som handels- och service-

centrum. Om kunderna lätt och ledigt kan ta sig till centrum med bil, buss

och övriga fortskaffningsmedel finns det ingen anledning för företagen att

flytta ut från centrum. Centrums konkurrenskraft och hela ortens möjlig-

heter att hävda sig gentemot närbelägna större orter kan höjas genom

målmedveten satsning på city.

I Hudiksvalls centrum har det byggts ett inomhuscentrum som väl smälter

in i den äldre bebyggelsen. Inne i centret påminner gångstråken om en

traditionell butiksgata med varierande butiksfasader. Egentligen är det

bara taket som skiljer dem åt. Men även utan större nybyggnationer kan

en mindre ort genom målmedveten stadsplanering hävda sig väl.

Köping är även annat än Ikeas möbelvaruhus. Detaljhandel och service i

centrum är väl koncentrerade till en gågata med tvärgator. I närheten av

gågatan finns parkeringsplatser för bilburna kunder. Det är inte så mycket

som skiljer Köping från det närmaste belägna handelscentret Västerås

förutom formatet.

Storstaden är inte bara storstadsmiljö. För stor koncentration å andra

sidan kan i för hög grad styra kundströmmarna till bara vissa delar av

centrum.

I Norrköping har några stora kvarter i centrum bebyggts i sin helhet med

bl a utrymmen för detaljhandel. Butikerna är samlade i stora inomhus-

centra vilka alla ligger längs samma gata. Här ligger Linden, Spiran,
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Spiralen. Ingen är undantagen. Här finns de alla. Centrum i Norrköping har

genom nybyggnation förflyttats från de ursprungliga stadscentrum, som nu

är mer eller mindre övergivet. De företag som inte haft möjlighet att få

lokaler i de stora inomhuscentra ligger både i bokstavlig och bildlig

mening utanför. I de flesta städer har man reserverat stråk eller gator för

enbart fotgängare. Varianterna är förmodligen lika många som antalet

gågator.

I Sigtuna har en gata stängts av och fått ny beläggning. Enkelt om

förutsättningar finns. Ett ställe att gå till, ett ställe att gå från.

Butikerna ligger tätt och gatans bredd ger en intim känsla.

I Södertälja har gågatan från början planerats och byggts för fotgängare.

Gatan är nästan parklik. Här finns bänkar och planteringar. Det har även

ordnats med fritidsaktiviteter. Varuintag sköts utan att den trafiken

behöver gå över gågatan. Men alla gågator eller köpstråk fungerar inte

som de är tänkta. Kunderna handlar inte vad som helst var som helst. De

rör sig inte jämt utspridda på en för lång gata. Drottninggatan, väl

inarbetad, illustrerar detta förhållande. I början av gatan ligger små

butiker och udda företag. Få personer går förbi på gatan och butikerna har

ett litet kundunderlag. Sedan blir butikerna större men kundantalet tycks

inte heller här vara tillräckligt. Men här börjar kundströmmarna öka

rejält. Och här är den kundtätaste delen i hela Sverige. Så tunnas allt ut

igen och slutet är identiskt med början. Det är bara några meter som

skiljer ett bra läge från ett dåligt.

Recept för framgång

Vad krävs då för att gågator och köpstråk skall fungera. Det måste finnas

något att gå till t ex varuhus, stora butiker, saluhallar. Gågatan skall vara

lättillgänglig även för dem som kommer med bil till centrum. Parkeringen

får inte ligga för långt ifrån. Gatan får inte göras för lång i förhållande

till butikernas storlek och antal. Trafiklösningarna påverkar möjligheterna

för city att utgöra ett naturligt centrum och att kunna hävda sig mot
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konkurrens utifrån. Med några exempel skall vi här belysa vad man bör

tänka på.

Det krävs idag vettiga tillfarter för bilister samt välplacerade parke-

ringar, busshållplatser och varumottag kring en kärna för gående. Parke-

ringshus kan ge en nödvändig förbättring av tillgängligheten. Men i den

mellanstora och mindre staden kan man riskera att byggnadet av parke-

ringshus överskrider de ekonomiska resurserna. Parkering på gatan är bra

för butiksbesök men oftast skapas tomma rum i vällovligt syfte att

trafiksanera. Vore det inte ibland bättre med bilar och levande handel.

Rivningstomter kan vara fula hål i stadsbilden men kan också vara en

resurs att nyttja för parkering eller utbyggnad för morgondagen.

Busshållplatserna skall vara välbelägna men man kan inte alltid samtidigt

bibehålla en levande gata. Bussterminaler bör inte ödelägga Våra vackra

torg. Det viktiga är hållplatser vid de centrala stråken. Allt fler cyklister

syns numera i stadsbilden. Trafiksäkerheten kräver dock en vettig separe-

ring mellan cyklister och gående. Kraven på god arbetsmiljö vid varuhan-

tering ökar. Bilar kan tas in i kvarteren, in i byggnader eller ner i källare.

Flera butiker kan samsas om samma varuintag. I äldre stadsmiljöer kan

även s k lastzoner fungera alldeles utmärkt om inte transportarbetet är

för tungt. På större orter måste man ibland bygga speciella sökarleder

runt stadskärnan. På mindre orter duger ofta befintliga gator men en

effektiv vägvisning är i varje fall nödvändig.

Men centrum lever inte enbart av handel. Vad vore ett centrum utan

service i alla former. Man bör inte heller glömma arbetsplatsernas

betydelse eller bostädernas betydelse för att centrum inte skall bli en öde

plats efter kl 17.00. Stadskärnan skall vara en samlingspunkt för allt och

alla. Ingen bör få komma i kläm eller trängas ut eftersom centrums

betydelse i helhet kan påverkas negativt. Alla skall kunna samsas om det

gemensamma utrymmet. Men att praktiskt lösa detta kräver insikt och

eftertanke.
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TRAFIKSEKTORSYSTEM OCH CENTRUMATTRAKTIVITET

Kent Persson

För att minska miljöproblemen i stadscentrum och samtidigt bibehålla
detaljhandelns attraktivitet och vitalitet har många städer infört olika
typer av trafiksektorsystem kombinerat med gågator. En jämförelse
mellan olika städer visar att de som satsar på en höjning av tillgänglig-
heten till stadscentrum i samband med införandet av trafiksektorsystemet
lyckas hävda stadscentrums detaljhandelsattraktivitet bättre än dem som
inte ökar tillgängligheten i samband med införandet av trafiksektor-
systemet.

City håller på att minsta sin ställning som huvudsäte för detaljhandel och

sysselsättning. Huruvida detta är en olycklig, lycklig eller likgiltig utveck-

ling beror naturligtvis på utifrån vilket perspektiv utvecklingen betraktas.

Flertalet planerare, politiker och forskare synes dock eniga om att ett

livskraftigt city ären stor tillgång för både näringslivet och befolkningen

i en stad.

För att studera citys funktion ur olika aspekter samt vilka åtgärder man

vidtagit i olika städer för att stärka citys ställning har situationen i

Bremen, Göteborg, Groningen, Oslo, Malmö och Ålborg studerats. I denna

artikel redovisas förhållandena i Groningen och Ålborg eftersom dessa

lyckats hävda stadscentrums ställning betydligt bättre än övriga studerade

städer. Med tanke på den vitala roll som trafiken spelar i

cityproblematiken är det naturligt att en stor del av framställninen

anknyter till detta problemområde.

Detaljhandelns avtagande attraktivitet

Det är ganska naturligt att citys andel av den totala detaljhandeln avtar.

Ny förortscentra, externt belägna stormarknader, folkminskning i centrum

 

Kent Persson är docent vid Göteborgs universitet och verksam som

forskare, lärare och konsult inom samhällsplanering.

Postadress: Kulturgeografiska institutionen, Box 3016, 400 10 Göteborg
Besöksadress: Föreningsgatan 20
Telefon: 031/63 10 00, direkt 63 13 91
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m m gör att förutsättningarna för detaljhandeln med t ex livsmedel inte

är de allra bästa. Kedjebildningar och filialbutiker i förorterna gör också

att butikerna i city konkurrerar med sig själva. Detta är väl känt.

Samtidigt är detaljhandeln tillsammans med nöjesindustrin själva livsner-

ven i city. Om detaljhandelns nedgång i city får ett accelererande tempo

hotas en av citys hörnpelare. City kan komma i gungning ocheventuellt gå

över styr. Detta vill ingen. Problembilden är emellertid inte så helt enkel.

Det finns områden och branscher som klarar sig utmärkt i city medan

andra åter har svårigheten. Som vanligt är bilden splittrad.

Kontorens minskande cityintresse

 

Att tillverkningsindustrin övergav centrum under 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 tyder bl a på att city som säte

för produktion av tjänser inte lika självklart har samma fördelar som

tidigare. En ganska informerad gissning torde vara att kontorsarbetsplat-

serna ur produktionssynpunkt blir alltmer oberoende av city medan de

kontorsanställda blir alltmer bundna till en citylokalisering. Det rör sig

här om tröga processer och vilken riktning dessa kommer att ta i

framtiden är omöjligt att yttra sig om.

Kombinerade försök att stärka citys attraktivitet

City är en tummelplats, och skall så vara, för olika intressen. Detaljhan-

del, nöjen, kultur, boende, arbete, nattliv, kyrkor m m trängs härsida vid

sida och när den ena aktivitetens dygnskurva börjar plana ut ökar den

andras puls. Försöken att öka attraktiviteten 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
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överflödssamhälle. Miljöproblem stod i fokus och resurserna var stora. Det

var 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

parkeringsplatser. Situationen bedömdes som ohållbar i många städer och

man önskade få bort genomfartstrafiken ur city. Detta löstes på ett

genialt sätt i Bremen. City delades in i olika trafiksektorer som omgavs

av kapacitetsstarka trafikleder. Det var omöjligt att köra mellan trafik-

sektorerna utan att först ha uppsökt trafiklederna runt city. Genomfarts-

trafiken genom city eliminerades elegant.

Införandet av ett trafiksektorsystem löser miljöproblemen ganska till-

fredsställande. Bullernivån sänks, avgassituationen förbättras på flertalet

gator och trafikolyckorna minskar.

Kombinerat med trafiksektorsystemets införande sker en utvidgning eller

nyetablering av gågator. Genom att skapa sammanhängande system av

gågator längs de livligast frekventerade stråken hoppas man skapa en

angenäm inköpsmiljö. Möbleringen av gaturummet med bänkar, blommor,

planteringar etc förstärker trivsel, atmosfär och intimitet.

I skuggan av gågatornas framgång finns emellertid även negativa utveck-

lingsdrag. Det gäller de främst de butikslägen som hamnat utanför

gågatorna. Butikerna i dessa lägen tvinar sakta bort. Stadscentrum

krymper och koncentreras.

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 trafiksektorsystemet införts för att eliminera genom-

fartstrafiken.
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Planering och åtgärdsprogram har emellertid tagit olika riktning i olika

städer. En del städer har stannat vid sin ursprungliga målsättning att

eliminera genomfartstrafiken medan andra åter försökt ta bort en del av

den individuella trafiken med målpunkt i city och ersätta den med

kollektivtrafik.

Det material som står till förfogande visar att de städer, som var och en

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 status medan städer med relativt hårda begränsningar mot citybilis-

men misslyckats eller haft mycket tveksam framgång.

Groningen - staden som ökar parkeringen och underlättar för fotgängarna

Groningen är den största staden i norra Nederländerna och har cirka

160 000 invånare medan ungefär ytterligare lika många bor inom en radie

om 15 km från staden. Groningen är det kommersiella, industriella och

kulturella centrat i norra Nederländerna.

Groningens största problem i stadscentrum innan man införde trafiksek-

torssystemet var destora trafikmängderna. Konflikterna mellan kollektiv-

trafik, cyklar och privatbilar var många och omfattande. Dessa problem

har upphört i och med att trafikregleringsplanen för stadscentrum har

genomförts. Istället har uppmärksamheten fokuserats på andra områden.

Det som man idag främst sysselsätter sig med är hur man skall bibehålla

stadscentrums attraktivitet för handel och näringsliv.

För att öka citys attraktivitet har man i Groningen arbetat med flera

olika medel såsom:

- gågator

- trafiksektorplan

- bussgator

- attraktiva boendemiljöer

- ökat parkeringsutbud

VTI RAPPORT 2 9 3



128

I Groningen anser man att det är väsentligt att alla grupper som önskar

besöka city skall ha möjlighet att göra så. Detta innebär att ansträng-

ningar skall göras så att både kollektivtrafikens och den individuella

trafikens krav tillgodoses i planeringen. Därför har man gjort speciella

bussgator, dels inne i city i direkt anslutning till gågatesystemet, dels vid

infarterna till city. Denna satsning har inneburit att antalet kollektivtra-

fikresenärer har ökat. För att de cykelburna besökarna till city skall

kunna färdas riskfritt och snabbt har även ett cykelbanesystem byggts

Upp.

Planeringen för den individuella trafiken utgår från att folk använder bil

efterom detta transportmedel utfrån sin 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 gågatorna där affärerna finns.

Samtidigt reducerar man gatuparkeringen, dock inte i samma omfattning

som nya parkeringsplatser tillkommer 1 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.

Efter införandet av trafiksektorsystemet har bullerniVån sänkts från

75dBa till 65 dBa, d v 3 en mycket kraftig sänkning och samtidigt har

trafikolyckorna minskat. LuftföroreningsniVån har däremot ej mätts. En

studie av vad affärsidkarna anser om trafiksektorsystemet visar att 84

procent är nöjda. De butiksägare om ej är nöjda med systemet har

antingen fått en ogynnsamm lokalisering med hänsyn till sektorgränserna

eller med hänsyn till parkeringshusen. Lokaliseringen av butikerna är

mycket viktig eftersom parkeringshusens lokalisering bidrager till en stark

koncentration av handeln till gågatorna. Utanför gågatorna 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 attkorsa sektorgränserna.
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Under en period om cirka tre månader efter trafikomläggningen kunde

man iakttaga en minskande besöksfrekvens till city. Därefter har emeller-

tid besöksströmmarna åter vänt mot city. En normal lördag besöker cirka

100 000 människor city mot 90 000 före trafikomläggningen. Ökningen

hänför sig uteslutande till besökare från Groningen då antalet besökande

från omlandet är konstant.

Ålborg - satsning på kollektivtrafik, parkering och gågator ger ett vitalt

centrum

Ålborg är det naturliga regionala centrumet för Norra Jylland. Staden har

cirka 150 000 inVånare och stadskärnan består av relativt lågskalig

bebyggelse av varierande ålder och skick.

Innan trafiksektorsystemet infördes rådde stor oenighet om bilarna i

stadscentrum. En grupp ansåg att det fanns alltför många bilar, framför

allt genomfartstrafik, medan en annan grupp menade att det fanns gott

om plats för bilarna i stadscentrum. Betraktas frågan från kapacitetssyn-

punkt 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.

Debatten stod således het när en bussgata i centrum aktualiserades i

samband med ianspråktagandet av det nya medborgarhuset därstädes.

Bussgatan aktualiserade hur kollektivtrafiknätet i stadscentrum skulle

dragas och utformas vilket i sin tur fordrade en trafikplan där alla olika

trafikslag behandlades. En trafikplan fordrade emellertid en markanvänd-

ningsplan 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.

Den trafiksektorplan som lades fram 1980 skiljer sig inte på något

avgörande sätt från andra liknande planer. Det enda som pricipiellt skiljer
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är att man inte skapade fyra sektorer fullt ut i och med att det finns vissa

genomfartsmöjligheter mellan sektorerna. Dock är inte möjligheterna till

genomfart särskilt goda eftersom hastigheten är maximerad till 30

km/tim och det dessutom finns farthinder inlagda i körbanan.

Effekterna av trafiksektorplanens genomförande har blivit ungefär vad

man väntade. Antalet trafikolyckor har minskat, likaså har genomfarts-

trafiken liksom buller och avgaser minskat. Trots dessa positiva effekter

är tillgängligheten till city god. En väsentlig aspekt i detta sammanhang

är att centrum skall kunna nås och utnyttjas av alla människor. Detta

gäller såväl kollektivtrafikresenärer som bilister, fotgängare och cyklis-

ter. 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 det på 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 parkerings-

hus eller i markplanet.

I samband med införandet avtrafiksektorsystemet har det ej byggts några

nya parkeringsplatser. Innan detta beslut togs gjorde man emellertid

noggranna mätningar av utnyttjandet av de befintliga parkeringshusen och

parkeringsplatserna. Man fann då att man hade en maximal utnyttjande-

grad av cirka 60 procent. Detta innebär att det var en total enighet bland

alla politiker att någon utbyggnad av antalet parkeringsplatser ej skulle

ske. Trafikplanen togs därför med en stor politisk enighet under år 1980.

Utöver dessa arrangemang för bilisterna har det skett en kraftig utbygg-

nad av kollektivtrafiken under de senaste åren dels i form av nya

busslinjer, dels i form av tätare turer. Samtliga nya linjer är centrum-

orienterade vilket naturligtvis på ett växentligt sätt stärker centrums

tillgänglighet och regionala funktion. Dessa kombinerade åtgärder har

inneburit att medan detaljhandelsomsättningen 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.
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SAMVERKAN FÖR ETT VITALT CENTRUM

Mats Herner och Kent Persson

Det finns i princip tVå vägar för påverkan i planerings- och markanvänd-

ningsfrågor för stadscentrum. Den ena vägen är politisk och den andra

rättslig. All erfarenhet visar att den politiska vägen för påverkan är mera

framkomlig än den rättsliga. Detta beror på att de organiserade intresse-

na påverkar kommunen mera än de enskilda. Om den enskilde vill påverka

får han gå den rättsliga vägen dvs den väg som staten och domstolsväsen-

det behärskar. Eftersom statens inflytande över kommunerna är i avta-

gande så minskar även de statliga organens inflytande och därmed den

enskilde som förlitar sig på staten.

När det gäller olika grunder för påverkan på kommunen kan tre olika

grunder urskiljas:

- handfasta ekonomiska argument från fastighetsägare och köpmän.

Bakom dessa argument finns vanligen ett starkt konsumentbeteende

dvs konsumenten bestämmer var han vill spendera sina pengar och

påverkar med detta sitt beteende centrums utseende och innehåll

- legitima gruppers påverkan t ex hyresgästförening m fl

- utomparlamentariska grupper påverkar genom ockupation, upprop,

namnlistor m m.

Hur dessa grupper lyckas i sina ansträngningar att få sina intressen

tillgodosedda i stadscentrum beror på fyra olika faktorer: den rättsliga

grunden, förmågan till opinionsskapande åtgärder, styrkan i sakfrågan och

kunskap om förhandlingsspelet med dess aktörer och ekonomi. Man måste

veta vilka faktorer i detta förhandlingsspel som gynnar eller missgynnar

ett visst intesse. Kan man ej detta hamnar man lätt i verklighets-

främmande situationer.

Planeringen och planerarrollen har förändrats och det gäller att finna de

nya rollerna. Detta gäller både den översiktliga och den detaljerade
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planeringen. På 1950- och 1960-talet var det lätt att planera. Alla trender

pekade uppåt och det var lätt att få gehör för utbyggnader och förbätt-

ringar av olika slag. Nu är situationen annorlunda. Nu blåser inte vinden i

ryggen längre. Det finns en misstro mot planering framför allt beroende

på alla de planer planerarna målat upp som inte slagit in. Det kan också

bero på ett allmänt misstroende mot myndigheter och byråkrati.

Planeringen har fått en förändrad roll. Det är SVårt för planerarna att nu

måla upp stora planer och förmå folk att tro att centrum skall bli bra

genom planering. De konkreta bevis man hittills sett på planeringens kraft

har inte varit övertygande. Även om man fått ett minskat gehör för

planering så ägnar man sig fortfarande åt det.

Planeringen sker idag, och troligen än mer i framtiden, genom samverkan.

Planerarna skall vara medlarna som genom successiva förhandlingar med

byggherrar, fastighetsägare, köpmän m fl samordnar olika krafter så att

man åstadkommer ett positivt resultat. Från den storskaliga planeringen

går vi mot den småskaliga där helheten byggs upp av en stor mängd små

beslut och förhandlingar.

I denna förhandlingssituation bör kommunen vara den uppslagsrika och

insiktsfulla medlaren och mäklaren mellan olika personer och aktörer som

kompletterar varandra och som har något att byta med varandra. Det är

denna roll som kommunen bör utveckla och där de kommunala tjänste-

männen kan få utlopp för sin kreativitet och sin uppfinningsförmåga.

Kommunen bör initiera och leda denna förhandlingsprocess samt bevaka

helheten i utveckling och planering. Det som är viktigt här är att

kommunen har goda kunskaper och har förmåga att se konsekvenserna på

lång sikt av sitt kompromissande. Kunskapsinsamlande och konsekvens-

beskrivningar ersätter i allt högre grad den gamla typen av planering med

sina regler och normer. Den öppna attityden är viktig. Detta är ett helt

nytt sätt att nalkas planeringen som ställer stora krav på planerarna.

Samtidigt som planeringen utvecklas och förbättras är det en myt att

planering skapar en bra stad. Planering kan ge underlag för bra lösningar
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men det är genomförandet som skall ge kvalité och fina detaljer.

Kommunen sysslar med planering och tror därmed ofta att allt är klart

och helheten bevakas. Men vem bevakar helheten i genomförandeskedet?

Detta är en utomordentligt viktig sak. Kommunen bör göra detta men

finns kommunen verkligen med vid förhandlingsbordet i genomförandeske-

det? Detta är mycket diskurabelt och exemplen i Magnus Borglunds

artikel visar att utveckling av denna roll skulle vara mycket värdefull.

Samverkan för ett vitalt, levande och framgångsrikt centrum är nödvändig

för att centrum skall blomstra och överleva. Formerna för hur denna

samverkan kan ske håller på att successivt växa fram på olika håll i

landet. På Kungsportsavenyen i Göteborg har t ex under de senaste åren

en "träffkultur" vuxit fram som är helt oplanerad. Kommunen har i många

fall inledningsvis motarbetat trottoarserveringar, restauranger m m.

Denna inställning har senare modifierats och nu har detta genuint

osvenska, men kanske lite göteborgska stråk vuxit fram. Avenyen idag är

ett vitaliserande inslag i den göteborgska stadsbilden och ett bra exempel

på att man i en storstad kan nå vissa kvalitéer om man låter det finnas

flexibilitet i systemet och möjlighet till samarbete under mycket okon-

ventionella former.

En inte ovanlig bild är annars den där en stor del av kommunens köpkraft

försvinner till andra kommuners centra. Dessa pengar skulle, om det fanns

kvar i kommunen, skapa många arbetstillfällen inom detaljhandeln och

skatteinkomster för kommunen. Det är därför angeläget att försöka

återta denna utströmmande köpkraft. Vad kan kommunen då göra?

Grundtanken är att det skall vara enkelt, effektivt och angenämt att

handla i centrum. En titt på centrum visar ofta att olika "magneter"

ligger utspridda, posten i ena hörnet, systemet någon annanstans etc. Man

utarbetar då en skiss på ett mera koncentrerat centrum där tanken är att

man kan kombinera olika ärenden vid ett besök i centrum. Man kan ställa

bilen och till fots uträtta ärendena. Inte som förut att man måste ta bilen

mellan de olika butikerna.

Kommunen bör ta kontakt med de stora fastighetsägarna. Kommunen bör

diskutera och föreslå konkreta åtgärder med kompletteringar, att man
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släpper vissa ytor, omlokaliserar, etc för att stärka det gemensamma

centrat. Enskilt kan de olika köpmännen ha svårt att finna motivation att

försöka förbättra centrum men med kommunen som förmedlare ökar deras

motivation dramatiskt om de ser att detta samarbete är direkt lönsamt.

Enskilda kan de inte konkurrera med andra centra men genom att

samarbeta kan de tillsammans konkurrera framgångsrikt i och med att de

har en skiss att arbeta efter. Det förutsätter också samarbete och positiv

grundsyn från kommunen, köpmännen och fastighetsägarna.

Flera exempel visar att samverkan mellan olika parter med kommunen

som medlare och koordinator kan skapa förutsättningar för ett vitalt och

framgångsrikt centrum. En fortsättning på denna väg skapar förutsätt-

ningar för att hävda stadscentrum i framtiden.
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INTRESSENTINFLYTANDE I PLANERINGEN

Åsel Floderus

Planering kan betraktas som ett slags förhandling mellan företrädare för
olika intressen i samhället. När ett projekt förbereds utmanas andra
intressen, som kan vara inriktade på att söka avstyra projektet eller ge
det en annan inriktning. I förhandlingen bevakar kommunen inte endast
sådana bevarandeintressen som skyddas av byggnads- och

naturvärdslagstiftningen utan även sina intressen som producent av
offentliga tjänster. Medborgarna påverkar planeringen dels den rättsliga
vägen, dels den politiska. En tänkbar effekt av den nya plan- och

bygglagen är att det politiska inflytandet över planeringen förstärks. Det
kan innebära att organiserade medborgarintressen får lättare att göra sig
gällande än oorganiserade. Medborgarintressen som saknar ekonomisk
tyngd har vissa möjligheter att påverka genom att vädja till
myndigheternas behov av legitimitet.

Först vill jag säga något om de olika aktörer som använder och förändrar

staden. Offentliga och privata. De som uppträder med mandat från sina

organisationer eller som enskilda personer. Sedan tänkte jag komma in på

de regler och begränsningar - skrivna eller oskrivna - som bestämmer

 

framför allt de offentliga aktörernas handlingsutrymme. Till sist ska jag

något beröra den reform av byggnadslagstiftningen som nu ligger nära

 

framför oss och spekulera litet i vad den kan komma att innebära för olika

parter i det här spelet.

Planering som förhandling

 

"Spelet" kallar jag det för, och det gör jag därför att jag har valt att

betrakta förändringarna i miljön - liksom de planer och regler som

utformats för att styra förändringarna - som utfall i ett spel eller en

ständigt pågående förhandling mellan företrädare för olika intressen i

samhället.

 

Åsel Floderus är forskare vid avdelningen för forskning om kommunal

planering inom Statens institut för byggnadsforskning.

Postadress: Statens institut för byggnadsforskning, Box 785, 801 29 Gävle

Besöksadress: Södra Sjötullsgatan 3
Telefon: 026/10 02 20
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Det finns också andra synsätt. Ett vanligt sätt att beskriva exempelvis en

kommun är att visa den som en organisationsplan eller en pyramid. Då ser

man kommunstyrelsen i toppen och kommunfullmäktige och därunder hela

raden av nämnder och förvaltningar. Bilden kan ge intrycket att det

verkligen sitter någon i toppen och styr vad som händer ända ner i

pyramidens bas - kanske rentav i hela staden - i enlighet med de mål han

har satt upp för samhällsutvecklingen.

Jag ska visa en annan bild av kommunen. Den kan ses som en spelplan (fig

1). Den visar hur kommunens organ och andra aktörer grupperar sig kring

olika frågor, som är aktuella i olika skeden av stadens förändringar. Vi kan

urskilja tvâ viktiga faser där kommunen är aktiv på olika sätt. Dels är det

i ett förändringsskede, när ett projekt förbereds och genomförs. Dels är

 

det i ett användningsskede, när befintliga byggnader och anläggningar

 

erbjuder olika slags tjänster till kommuninvânarna.

Producenter av samhällstjänster,
bostads- och Iokaltjänster

Kommunen Kommunen Övriga
som offentlig som ägare av hyres-
förvaltning bostadsföretag värdar

 

M0 tstående intressen
lntressenter i ändrad Företrädare för

markanvändning PRODLÅKT'ON bevarande- och för-
Offentnga och Driva_ AV TJÄNSTER valtningsintressen

ta byggherrar Kommunen som ad'

-- ministrativ m ndi het
Markexploatorer FÖRÄND_ BEVA; F . h sf" V l Qd

Entreprenörer RING RANDE amg 61-' orya ta" 6
hushall och fore-tag

:osåâñmytande Intressenter i pågåen-

US 3 de markanvändning
Lokalsökande KONSQMTION

företag AV TJANSTER

 

Konsumenter av samhällstjänster,

bostads- och lokaltjänster

Hushåll, företag Hushålloch före-

  

och fastighets- tag som hyres-
ägare som skatte- gäster
betalare

Motstående intressen och aktörer i bebyggelseplaneringen (Ur Å Floderus:
Kan kommunen styra bebyggelseutvecklingen? BFR Tl6:l98l)
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I förändringsskedet uppträder någon aktör som tillskyndare till ett

projekt, vanligen en offentlig eller privat byggherre. Lierade med bygg-

herren är sådana aktörer som har ett ekonomiskt eller professionellt

intresse av att byggnadsverksamheten hålls igång, entreprenörerna och

byggfacket t ex. Det finns också ett positivt intresse för projektet bland

dem som kommer att använda den färdiga anläggningen, t ex bostads-

bytande hushåll eller företag, som söker nya lokaler.

På motsidan finns de som bevakar bevarandeintressen. Det är kommunens

byggnadsnämnd, som ska bevaka intressen som skyddas av lagen. Beroende

på vad det gäller för projekt kan det också finnas enskilda eller grupper,

som skulle vilja använda marken som förut eller hellre skulle se något

annat projekt. Där kan också finnas ägare eller förvaltare av befintliga

bostäder och lokaler, som fruktar värdeminskning på grund av det nya

projektet, antingen därför att miljön kring deras fastighet försämras eller

därför att de anser att marknaden för en viss typ av bostäder eller lokaler

är mättad.

Om det går lätt att i den här "förhandlingen" komma fram till en lösning,

som de flesta är nöjda med, eller om motsättningarna är stora och

besvärliga att övervinna, det beror också på vilka roller de här parterna

kommer att spela under bebyggelsens användningsskede. I det skedet

återfinner vi kommunen som producent av offentliga tjänster och i många

fall också som upplåtare av hyresbostäder eller industrilokaler. Konsu-

menter av dessa tjänster är hushåll, företag och hyresgäster. Anpassning

mellan utbud och efterfrågan sker genom olika processer. Där det finns

ett offentligt monopol, på vatten och avlopp i tätorterna t ex, bestäms

utbud ochpris genom politiska beslut. Där det finns vissa möjligheter att

välja mellan olika tjänster, t ex ifråga om bostäder eller kommunikatio-

ner, kan producenten ta intryck av konsumenternas marknadsbeteende.

Den tredje anpassningsmekanismen är regelrätta förhandlingar, t ex

mellan bostadsföretag och hyresgästorganisationer.

Vi kan se att kommunala organ sitter på minst två av dessa fyra stolar och

inte så sällan på tre. Vi kan också se att om regelsystemet utformas på

ett sätt som ger kommunens styrande och ekonomiskt ansvariga organ
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- kommunstyrelsen - ett starkt inflytande över det tillståndsgivande

organet - byggnadsnämnden - så bör det innebära att kommunens produ-

centintressen får inflytande på bevarandesidan i den förhandling som

föregår förverkligandet av ett projekt. Jag ska återkomma till detta när

jag kommer in på den nya plan- och bygglagen.

Medborgarinflytande i planeringen

 

Nästa fråga jag vill ta upp är denna: hur får den enskilde medborgaren

inflytande på det här spelet? På vilka vägar når han fram till de här olika

aktörerna?

Till de privata aktörerna - företag och entreprenörer - och även i viss

utsträckning till de offentliga, når konsumenten fram via marknadskraf-

terna, alltså genom sin efterfrågan och betalningsvilja. De politiska

beslutsfattarna når han på andra vägar, och det är dessa jag tänkte

uppehålla mig vid här.

Det finns i princip två vägar för inflytande på den offentliga apparaten

- den rättsliga och den politiska. Den rättsliga vägen kan man, när det

gäller plan- och byggnadsärenden, i regel bara komma fram på om man

äger eller har nyttjanderätt till mark. (I den nya plan- och byggnadslagen

föreslås dock en utvidgning av sakägarbegreppet till att omfatta även dem

som har hyresrätt eller är bosatta på en fastighet, som direkt berörs av en

plan eller ett projekt.) En byggherre, som får avslag av byggnadsnämnden,

kan klaga till länsstyrelsen och vidare till regeringen eller kammarrätten.

Den som berörs av en plan eller är granne till en byggherre kan också gå

till högre instans, om han är missnöjd. I mina studier vid institutet har jag

undersökt vilken framgång olika kategorier av sakägare brukar ha, när de

går till regeringen med sina besvär. Generellt kan man säga att de

klagande är mest framgångsrika, när de vill driva igenom ett eget projekt,

i synnerhet om detta ligger utanför kommunens planlagda område. Däre-

mot är det nästan ogörligt att få bygga centralt i strid mot kommunens

planer, och det händer också utomordentligt sällan att en privatperson

lyckas klaga bort någon annans projekt, om han inte har kommunen med
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sig. Så att den som vill uträtta något i stadskärnan bör nog sikta på att ha

kommunen på sin sida.

Då återstår alltså den politiska vägen. Det som den här bilden bara kan

antyda är det komplicerade nätverk av kontakter som binder samman den

offentliga apparaten med det civila samhället (fig 2). Rikstäckande

organisationer kan nå inflytande högt upp i det offentliga. I gengäld blir

kanske den minsta gemensamma nämnaren för deras medlemmar endast

en liten del av det som är viktigt för medborgarna att bevaka i den

offentliga verksamheten. Lokalt förankrade organisationer täcker kanske

ett bredare spektrum av frågor, som är av intresse för medlemmarna, men

i gengäld når de inte lika högt upp i myndighetshierarkin. Lokala före-

ningar eller byalag i en stadsdel kan t ex etablera givande kontakt med

någon eller några tjänstemän i kommunen och få gehör för sina önskemål,

men de har mycket litet inflytande över vad kommunstyrelsen har för sig.

Vi har exempel på riksorganisationer, som lyckats påverka lagstiftningen i

vissa frågor, t ex handikapp- och hyresgästorganisationer. Därigenom får

de möjlighet att lokalt bevaka hur lagen tillämpas. I många kommuner har

intresseorganisationer ställning som remissinstanser i planfrågor.

Hur påverkas politikerna?

 

På vilket sätt är då den offentliga apparten öppen för inflytande från

olika medborgargrupper? Med vilka argument kan den påverkas? Det beror

naturligtvis på vilket slags samhälle det handlar om. Man kan säga att i

demokratier av vår typ, industrialiserade samhällen med öppna marknads-

ekonomier, finns det i princip tVå slags begränsningar för det offentligas

handlingsutrymme. Den första begränsningen gäller tVånget att främja

ekonomisk tillväxt. Den offentliga verksamheten finansieras med skatte-

 

medel, och stat och kommun kan inte företa sig sådant som på allvar

hotar den bestående produktionsordningen. Den andra begränsningen gäller

tVånget för de styrande att upprätthålla den offentliga maktens legitimi-

tit. De åtgärder som vidtas måste av flertalet medborgare uppfattas som

rättmätiga, d v 3 i överensstämmelse med allmänt omfattade etiska

normer och värderingar.
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De ekonomiska argumenten har egenskapen att i stor utsträckning tala för

sig själva. Politiker - åtminstone politiker i ansvarig ställning - brukar

vara inställda på att t ex slå vakt om ortens näringsliv och därmed om

skatteunderlaget. Åtgärder som främjar ekonomisk tillväxt brukar inte

behöva motiveras ytterligare. När det gäller legitimitetsbehovet som

argument för att genomföra eller hejda ett projekt krävs det att någon

aktör vädjar till opinionen. Genom att försätta de styrande i situationer,

där de skulle bli tvungna att offentligt köra över kvinnor, barn, äldre och

handikappade eller demonstrera likgiltighet för natur- och kulturvärden,

kan olika grupper i samhället spela på legitimitetsbehovet för att främja

intressen, som inte - åtminstone inte på kort sikt - kan stödja sig på

tillväxtargument.

RIKSDAG ___Politiska partiers

' riksorganisationer\

Centrala myndigheter //l \ Massmedia
Riksorganisationer fri opinions-
av löntagare,företagare, bildning

hyresgäster mfl.

 

   

 

  

LÄNSSTYRELSE

'Länsexperter I ......55..§§.§.

pol.partier " \\\\\\\\\\

l/////// Lokalavdelningar av Konst,litteratur,

 

Lokalavd.av

 

riksorganisationer dramatik

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSE

BYGGNADSNÄMND

Lokalt föreningsliv,Förvaltningsorgan

\ \ fria grupper

o 0,
Den enskilde Den enskilde

som sakägare som medborgare

    

Den enskilde och myndigheterna. Den rättsliga och politiska vägen för
intressentinflytande i bebyggelseplaneringen

Det här resonemanget utesluter givetvis inte att det hos många politiker

och tjänstemän också kan finnas ett alldeles äkta engagemang för värden,
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som inte direkt kan omsättas i ökat skatteunderlag. Tvärtom, är det

många aktörer inom verk och myndigheter, som främjat reformer genom

att söka stöd hos en allmän opinion.

Ett verkligt eller föregivet engagemang för att göra staden bättre för

olika grupper av användare är dock inte tillräckligt. Det krävs också att

de styrande har kunskaper om olika gruppers villkor, deras behov och

önskemål. Hur man uppfattar behovet av kunskap i planeringsprocessen är

i hög grad beroende av det synsätt man anlägger på själva planeringen.

Om man ser planeringen som ett optimeringsproblem för de styrande,

kommer kunskap in i processen i form av inventeringsresultat, normer och

tumregler, som det gäller för planeraren att tillämpa för att pussla ihop

en lösning, som satisfierar alla ställda krav. Om man däremot ser

planeringen som en förhandlingsprooess på flera niVåer, uppfattar man

denna typ av kunskap som otillräcklig. Den som förhandlar är inte hjälpt

med normer och tumregler. Han måste ha en aktiv kunskap om det som

den aktuella planfrågan gäller för att kunna värdera en kompromiss och

förstå vad ett avsteg från normen i realiteten betyder. Han behöver också

kunskap om själva förhandlingssituationen för att t ex bedöma styrkeför-

hållandet mellan olika parter, vad som kan gynna eller missgynna olika

intressen, och vad som på kortare och längre sikt kan vara realistiskt att

försöka uppnå. Därför gäller det för den som vill påverka eller bevaka

handläggningen av en fråga att följa den hela vägen från planering till

genomförande och se till att de intressen han vill främja har så välinfor-

merade företrädare som möjligt inom de beslutsfattande organen.

En nyplan - och bygglag

 

Vad kan vi nu vänta oss att den nya plan- och bygglagen kommer att

innebära? På vilket sätt kan den komma att påverka förhandlingen? Enligt

PBL kommer kommunerna att få mer att säga till om, när det gäller

markens användning och bebyggelsens ordnande. Det innebär en decentra-

lisering av inflytande från staten till kommunernas styrande organ.

Samtidigt görs den översiktliga planeringen obligatorisk, och i översikts-

planen kommer det att kunna fastläggas riktlinjer för hur byggnadslag-

VTI RAPPORT 2 9 3



142

stiftningen ska tillämpas i enskilda fall. Det innebär en centralisering av

inflytande från byggnadsnämnden till kommunstyrelse/fullmäktige.

Om det statliga inflytandet över kommunens planer försvagas -eller

begränsas till riksintressen och vissa andra klart definierade frågor - bör

detta rimligtvis medföra att sådana planintressen som framför allt hämtat

stöd i statliga normer får en svagare förhandlingsposition. Det blir

antagligen svårare att nå inflytande på den rättsliga vägen, medan

politiskt inflytande på kommunens beslut blir viktigare för den som vill

påverka en planfråga. Detta kan komma att innebära att organiserade

intressen får en starkare ställning i processen än oorganiserade.

Förändringen kan också komma att innebära en större rörelsefrihet för

den kommunala planadministrationen. Vad kan den användas till? Det som

kommer ut ur den offentliga förvaltningen måste ses som resultaten av de

mänskliga krafter som påverkar den, utifrån och inifrån. Ni som läser det

här och har olika synpunkter på hur stadskärnan borde fungera för stadens

invånare och besökare har anledning att tänka igenom hur ni vill lägga upp

era strategier för attförverkliga det ni vill åstadkomma.
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DETALJHANDELN - En hörnsten i stadskärnans förnyelse

Sammanfattning av Mats Herner och Kent Persson

Artikelförfattarna tycks vara eniga om för att kunna värna om stadskär-
nan fordras en målmedveten satsning på inneboende miljö- och utbudskva-
liteter i kombination med god tillgänglighet. Detta ställer bl a krav på en
framsynt kommunal planering som gör det möjligt för handeln att
fortsätta verka, utvecklas och etablera servicenäringar i stadskärnan.
Behovet av ömsesidig förståelse och samverkan ökar i och med en

stagnerande konsumtionstillväxt, informationstekniska landvinningar, en

ny planlagstiftning och rationaliseringsbehov i detaljhandeln.

Stadskärnans funktion förändras ständigt. Antalet sysselsatta och boende i

city har minskat som en naturlig följd av att perifera bostadsområden och

centrumanläggningar byggdes på 60- och 70-talet. Industrin försvann

också slutgiltigt genom nya perifera arbetsområden.

Samtidigt trafiksanerades stadskärnorna. Det blev svårare, krångligare

och dyrare att besöka städernas kärnor. Omfattande citysanering och

kraftiga hyreshöjningar medverkade samtidigt till att den kommersiella

mångfalden och komplexiteten försvann. Småbutiker, skrymmande handel

och hantverk lades ned eller flyttade till förmån för stora uniforma

kedjeföretag. Antalet externa etableringar i trafikorienterade lägen öka-

de.

Misstag i planeringen kunde till viss del slätas över av nya händelser och

en expansiv konsumtionsutveckling. Planeringspusslet kunde läggas med

ständigt nya bitar.

Sammantaget har denna utveckling inneburit att stadskärnans kommersi-

ella betydelse successivt minskat i relativ, och i flera städer även i

absolut, volym.

Förnyelse i flera dimensioner

 

Utvecklingen på 80-talet har ur flera avseenden inneburit en ny plane-

rings- och beslutssituation. Det finns förändringskrafter och dynamiska

VTI RAPPORT 293



144

verksamheter som vill återskapa och vitalisera stadskärnan. Nyexpolate-

ring i perifera lägen har kombinerats med en Ökande andel ombyggnad och

förnyelse i city. Detta är nytt. Tidigare var det antingen central eller

perifer expolatering. Nu är det både och. Samhället blir mera pluralist-

riskt och mångfacetterat.

Vi kan konstatera tendenser till att tillvarata och utveckla stadskärnans

själ och egenart. Likformighet och sterilitet ersätts med försök att bevara

det unika och originella. Nya spännande miljöer utvecklas. Ambitionen är

att ersätta enfald med mångfald och nytänkande. I dessa sammanhang

poängteras ofta detaljhandeln som en hörnsten i stadskärnans förnyelse-

DPOCBSS.

Mångfalden och komplexiteten gör att ett samarbete mellan olika intres-

sentgrupper blir en nödvändighet. Kommunala planerare och besluts-

fattare blir därvid alltmer katalysatorer som genom framsynt planering

och förhandling underlättar samt samordnar cityförnyelse. Tyngdpunkten

ligger vid planering och genomförande istället för vid planer, papperspro-

dukter och uteblivna resultat. Genom kommunala riktlinjer, istället för

detaljstyrning, skapas underlag och handlingsutrymme för arkitektoniskt

och ekonomiskt realistiska lösningar. En kort beslutsprocess främjar

samtidigt ett positivt näringslivsklimat med kreativitet och framtidstro.

Stadskärnans framtid påverkas också starkt av att ekonomiska aspekter

fått ökad prioritet i såväl kommunal planering som inom detaljhandeln och

bland konsumenter, fastighetsägare och byggföretag.

God lönsamhet anses idag många gånger mer betydelsefull än expansion

inom detaljhandeln. Genom den minskade köpkraften kan inte hyres- och

arbetskraftskostnadshöjningar generellt kompenseras genom säljvolymök-

ningar. Detaljhandeln måste följaktligen rationalisera. Konsumenterna blir

samtidigt alltmer pris- och köpmedvetna i och med en svag konsumtions-

utveckling. Kommunerna försöker hushålla med olika samhällsresurser.

Att bevara den historiska kontinuiteten i bebyggelsen, att varsamt rusta

upp, bygga om och komplettera med helt ny bebyggelse är idag utgångs-

punkt i flertalet orters centrumplanering. Nya finansieringsvillkor för
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ombyggnadsverksamhet innebär dessutom att fastighetsägarna alltmer

intresserar sig för förnyelse av befintliga miljöer. Stigande transportkost-

nader för såväl konsumenter som distributörer torde på sikt innebära en

något förändrad servicestruktur.

I kombindation med informationsteknologiska landvinningar förändras

sannolikt infrastrukturen. Den datatekniskautvecklingen har reducerat de

fysiska avståndens betydelse. Utnyttjandet av datorer förväntas dessutom

öka markant inom såväl detaljhandeln och andra näringsgrenar som i

hemmen. Datoriseringen av detaljhandeln påskyndar differentieringen av

distributionsformer som inriktas mot speciella marknadssegment.

Videotex, smart cards och butiksdatorisering innebär emellertid inte att

behovet av personkontakt, visuella intryck och totala upplevelser minskar.

Närhet i tid och rum får därför stor betydelse även i framtidens

detaljhandel.

En ny plan- och bygglag innebär avslutningsvis att förutsättningarna för

detaljhandeln förändras. Med beaktande av kraven på goda konkurrensmöj-

ligheter, långsiktiga och gemensamma intressen skapas vissa möjligheter

till ökad flexibilitet genom att kommunen ges lagstadgad rätt att ytterli-

gare precisera handelsändamålet i detaljplanen. Sakägarbegreppet vidgas

och omfattar fortsättningsvis även lokalhyresgäster.

Stadens helhet och delar

 

Tiden och tidens påverkan på den fysiska miljön är en betydelsefull

planeringsfaktor. Staden är inte homogen eller evigt ung. Förutsättningar

och behov av förnyelse är följaktligen olika. Vissa områden är sämre

försedda med exempelvis kommersiell service, god stadsmiljö, kreativa

företag och god tillgänglighet. Det är en styrka snarare än en svaghet för

en ort att ha områden med olika kvaliteter och standard. Det är samtidigt

en utgångspunkt för förnyelsearbetet.

En framgångsrik stadskärna bör exempelvis innehålla en omfattande

variation av stora och små butiker, gamla och nya, moderna ultraspecia-
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lister och i möjligaste mån även massdistributörer, gångstråk och bilgator,

god kollektivtrafik och tillgänglighet med parkering, lokaler med låg och

hög hyra, torgstånd och saluhallar 0 s v. Det är omväxlingen, kontrasterna

och variationerna som gör stadskärnan attraktiv för konsumenter, turis-

ter, boende och sysselsatta.

Förnyelse och nytänkande i stadskärnan skapas följaktligen genom flera

sinsemellan beroende dimensioner bestående av fysiska, ekonomiska som

sociala faktorer. Förnyelseåtgärder i en viss dimension får ensam begrän-

sade effekter men kan i kombination med andra utlösa betydande föränd-

ring.

Cityförnyelse kan inte heller genomföras effektivt utan en bedömning där

åtgärder i såväl stadskärnan som dess olika delar diskuteras och genom-

förs mot bakgrund av stadens och stadskärnans helhet, utveckling och

 

framtid.

Stadens helhet

- översiktlig markanvändning och
infrastruktur

1 - totalt konsumtionsunderlag

- befolkningsutveckling

- näringslivsutveckling

5; __m.-__ _i_ Stadskärnan
- konkurrens med förortscentra,

bostadsanknuten service och
externa etableringar

a_ - tillgänglighet med bla bil- och
kollektivtrafik

- stadsmiljö

- offentlig service, kulturutbud

m m
- stråkuppbyggnad

 

Kvarteret - Grannskapet
- stråk
- grannar
- arkitektonisk utformning
- företag och branschmix

A __ __ - tillgänglighet och parkering

    

 

  

Förändringar i cityhandelns när- och fjärrmiljö, avseende t ex parkering,

stråkuppbyggnad, nya cityprojekt, externa etableringar mm, påverkar

näringsförutsättningarna och därigenom även förnyelsebehovet.
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De kommunala myndigheterna skall beakta helheten, förutsättningarna för

näringslivet och det allmännas intresse. Detta görs på planeringsstadiet.

Men vem beaktar helheten i genomförandestadiet. För närvarande gör

kommunen det knappast. Men kommunen bör utöver att ange förutsätt-

ningarna även övervaka genomförandearbetet utan att hämma köpmän-

nens och fastighetsägarnas kunnande och kreativitet när det gäller att

hävda ett stråk eller ett butiksläges framtid. Bilden är mångtydig ty

samtidigt som många önskar kontroll av helheten och etableringsmöjlighe-

ter inom vissa områden så hävdar de att det kommunala inflytandet ej får

bli för starkt.

Ökad polarisering inom detaljhandeln

 

Detaljhandelskonsumtionen har förändrats. Den privata ekonomin sviktar

och inköpsmönstret förändras. Den typiska konsumenten, d v 3 kärnfamil-

jen, dominerar inte längre. Yrkesarbetande par, pensionärer och ensam-

stående med ett eller inget barn ökar, samtidigt stiger benägenheten att

med eget arbete reducera kostnaderna, "gör-det-själv"-arbetet ökar.

I kombination med andra förändingar innebär detta att konsumenterna

såväl ändrar sitt köpmönster som blir mer pris- och köpmedvetna.

Inköpstillfällena koncentreras samtidigt som öppettiderna ökar i betydelse

som konkurrensmedel. Efterfrågan tenderar att polariseras mot dels

grundare sortiment och lägre priser, dels ett djupare sortiment, kvalitet,

service och högre priser.

/j\ won ;mmm

PÃARLNDE
?omnämns    
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Polariseringen har samtidigt ett geografiskt element. Å ena sidan de

externa lägena, vars främsta vapen är lågt kostnadsläge samt god

biltillgänglighet. Ett läge för en massdistributör.

Å andra sidan stadskärnan, vars främsta vapen är stadsmiljön, traditioner-

na, komplexiteten, specialiseringen och mångfalden i utbudet av varoroch

tjänster. Däremellan återfinner vi den bostadsorienterade butiken som

tycks gå mot en ny Vår medan de halvcentrala centrumen sviktar. Idag har

emellertid externlägena, gärna i strategiska knutpunkter trumf på hand.

Kortsiktigt torde dessa ge förtjänster för vissa. Men vad innebär de på

längre sikt? För de resurssvaga? De som saknar bil?

Stagnation möts med förnyelse

Stagnerande konsumtionsutveckling innebär inte stopp för detaljhandelns

strukturomvandling. Flera faktorer pekar på motsatsen. I framtiden får vi

sannolikt se:

hårdare kamp om köpkraften

mer medvetna konsumenter

ökad innovationstakt i såväl distributions- och detaljistledet

jakten på effektivare etableringsformer intensifieras

Cityhandeln kommer till följd av denna utveckling eventuellt att förlora i

relativ och kanske även i absolut volym under fortsatt specialisering. I

stadskärnan kommer butiksytor att frigöras i mindre goda lägen. Vi får

koncentrerade och attraktiva stråk. Omsättningen per butik och kvadrat-

meter ökar. Tillgängligheten till stadskärnan ökar sannolikt i betydelse för

detaljhandeln och näringslivet. För att bibehålla en god kommersiell

service fodras fler kunder samt nya konsumentkategorier i stadskärnan.
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Att etablera eller ligga med rätt butik och rätt storlek vid rätt stråk eller

i rätt centra kan i framtiden vara en förutsättning för fortlevnad. Varje

meter i avstånd från stråk, centra, kollektivtrafik, parkeringsplatser och

trafikleder kommer att innebära omsättningsbortfall. Varsamhet från

planerare och kommunala beslutsfattare är följaktligen en nödvändighet i

det känsliga läge som stadskärnan befinner sig i. Varje planåtgärd måste

övervägas noga och lyhördhet och framsynthet bör vara honnörsord i den

framtida cityplaneringen.

Förnyelse kräver samverkan

 

Större krav på stadskärnans innehåll, funktion och miljö innebär nya samt

ökade krav på samarbete mellan planerare, byggföretag, förvaltare,

anställda och konsumenter. Även om flertalet tycks vara eniga om att

cityförnyelse är angeläget så går meningarna ofta isär om vad detta

innebär samt hur vi när detta mål.

Förnyelseplaneringens komplexitet innebär följaktligen att behovet av att

intressenterna talar samma språk är utomordentligt viktigt. Det blir

alltmer betydelsefullt att ha en god kunskap om etableringsproblem,

bransch- och företagsmixens betydelse samt om de stora kapital och de

drifkostnader som krävs för rationell företagsamhet i stadskärnan.

Samtidigt är det angeläget att i ökad utsträckning beakta konsumentkrav i

planeringsprocessen. Konsumentintressena bör därför på allvar engagera

sig i planeringen av servicestrukturen. De anställda kommer samtidigt att

få ökat inflytande i arbetslivets organisation och planering. Sammantaget

resulterar detta i krav på:

- nya planeringsidéer. Vi kan inte räkna baklänges i "gamla expansions-

modeller". Vi kan inte begränsa oss till att behandla dagligvaror eller

se detaljhandeln isolerad från annat samhällsbyggande

- ökad noggrannhet. Vi har inte råd att göra misstag
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- inriktning mot hushållning. Ofta på gränsen till snålhet

- ökat samarbete mellan intressenterna.

Samtidigt får vi hålla i'minnet att de kommunala styrmöjligheterna är

begränsade. Det är följaktligen en myt att planering skapar en bra stad.

Planering kan däremot utgöra underlag för en lämplig samhällsutveckling

som kännetecknas av bra lösningar med mångfald, kvalitet och flexibili-

tet. Slutliga lösningar blir därigenom kompromisser där genomförandefrå-

gorna får ökad tyngd.

En dialog, där samtliga berörda parter ges likartade möjligheter till att

delta i planeringsprocessen är en förutsättning för varsam förnyelse. Ett

aktivt meningsutbyte ökar förståelse och flexibilitet vilket förstärker

möjligheterna att realisera vitala, levande och framgångsrika stadskärnor.
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Lund: Studentlitteratur
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Lund 1985
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VTI RAPPORT 2 9 3



152

Blomén P (1981)

Genombrott
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Artikel i Plan 3-4:1983

Fog Hans och Westerlund Ann Mari
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