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SAMMANFATTNING

IV

Externhandelsområden står inför stora utmaningar i och med den digitaliserade 
handeln och samhällets utveckling mot det hållbara samhället. I takt med att 
städerna växer blir de externa handelsområdena en del av staden. Järfälla kommun 
i Stockholms län, nämner i sin översiktsplan att Barkarby Handelsplats år 2050 ska 
ha en stadsmässig bebyggelse som binder samman kommunens centrum till en 
stor kommunkärna. 

Syftet med arbetet var att undersöka möjligheterna att minska den externa 
handelns bilberoende genom förtätning. Frågan besvarades genom ett 
områdesförslag för Barkarby Handelsplats där handeln har anpassats till en 
stadsmässig struktur, med god tillgänglighet och fortsatt ekonomiskt värde. 

Genom teoretiska studier om förtätning kunde det konstateras att förtätning 
är en fungerande strategi för minskad biltrafik, om det görs i samband med en 
förbättrad kollektivtrafik. Studierna visade också att handeln anpassas allt mer 
till ett digitaliserat samhälle samtidigt som vikten av fysiska butiker fortfarande 
är viktig för lönsamheten.  Genom att minska butiksytorna och implementera 
hemleverans för stora varor kunde handeln anpassas till en stadsmässig struktur. 
För att behålla områdets tillgänglighet förbättrades områdets gång- och cykelnät, 
parkeringsplatser samlades vid områdets utkant och en ny kollektivtrafiklinje drogs 
genom området

Nyckelord: Förtätning, Bilberoende, Externhandel, Handelsplats, Tillgänglig



ABSTRACT

IV

Decentralized retail sites are facing increased challenges with retail digitalization. 
Another challenge is that societies are progressing towards sustainable cities. As 
the cities grow the decentralized retail sites are becoming a centralized part of the 
city. Järfälla municipality in Stockholm County, mentions in their latest comprehen-
sive plan that Barkarby Retail Center will have an urban development scheme in 
2050. The plan also states that the area will be a part in connecting the local munici-
pality centers. 

The aim of this study was to determine the possibilities of reducing car dependency 
in decentralized retail sites with compact development. The study resulted in an 
area proposal for Barkarby Retail Center, where the existing retail were adapted to 
an urban development with an improved accessibility and continued economic 
value.

Theoretical studies concluded that compact development is a working strategy 
to make people drive less, if it is combined with an improved public transport. 
The studies also concluded that even though the retail is getting more digitalized, 
the importance of physical stores is still proven to be important for profitability. By 
minimizing the retail space and implementing home delivery for bulky goods, the 
decentralized retail could be adapted to an urban development scheme. In order 
to maintain the accessibility of the area, the area’s pedestrian and bicycle networks 
were improved, parking spaces were gathered at the outskirts of the area and a 
new public transport line was drawn through the area.

Keywords: Compact Development, Car Dependency, Decentralized Retail Sites, 
Retail, Accessible 
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KAPITEL 1 

INLEDNING



I takt med e-handelns utveckling och samhällets anpassning till det 
bilfria samhället finns det en oro för att den externa handeln ska förlorar 
sin lönsamhet. Många investerare vill inte investera i områden som inte 
är lättillgängliga för gång- och kollektivtrafikanter. Fredrik Wirdenius, 
VD på Vasakronan berättar i Levande stadskärnor - Kartläggning av hot 
och möjligheter (2015) om hur Vasakronan har valt att inte investera i 
handelsplatser som bara kan nås med bil. Detta menar han beror på en 
analys av framtida lönsamhet då köpstarka kategorier som unga och 
pensionärer idag väljer bort externhandeln. 

Externhandelns utformning skiljer sig i stor utsträckning från den 
moderna stadsplaneringen. Ett exempel på detta är Barkarby 
handelsområde i Järfälla. Området ligger nära en av de stora 
Europavägarna i Stockholm och är på så sätt lättillgängligt för bilister. 

Intill området byggs just nu det nya området Barkarbystaden som har 
planerats efter blandstadsmodellen, bestående av lägenhetshus med 
verksamheter i bottenplan. I Järfälla kommuns översiktsplan nämns att 
Barkarby handelsområde år 2030 ska binda samman Järfällas regionala 
kärna och överbygger barriäreffekterna av Mälarbanan och E18. Det 
nämns också hur handelsplatsen i framtiden har en tät och stadsmässig 
struktur och en blandning av bostäder och verksamheter. 

Då det finns flera externa handelsområden i Sverige idag är det 
intressant att studera hur dessa kan användas i framtiden och om det 

går att anpassa den externa handeln till ett bilfritt samhälle. 

Den här studien undersöker möjligheterna för förtätning av Barkarby 
Handelsplats med fokus på ett minskat bilberoende och kommer att 
resultera i ett stadsdelsförnyelseförslag för handelsplatsen.  

1.1 BAKGRUND
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Syftet med arbetet är att undersöka om externhandelns bebyggelse kan 
anpassas till en stadsmässig struktur och om det är möjligt att minska 
handelns bilberoende genom förtätning samtidigt som området behåller 
sitt ekonomiska värde.

Arbetet ska ge svar på huruvida det är möjligt att minska externhandelns 
bilberoende genom förtätning utan att området förlorar sin tillgänglighet. 

Detta kommer att besvaras med hjälp av nedanstående frågor:

• Kan förtätning bidra till ett minskat bilberoende? 

• Hur kan en handelsplats förtätas utan att förlora sin tillgänglighet?  

• Hur kan en handelsplats förtätas och behålla sitt ekonomiska värde? 

Målet är att besvara frågorna ovan i ett stadsdelsförnyelseförslag för 
Barkarby Handelsplats.

1.2 SYFTE
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KAPITEL 2

METOD



2.1 METODTEORI

Metod är inte bara en beskrivning på hur en studie genomförs, det är 
också något som genomsyrar resonemang och bidrar med förståelse i allt 
från diskussioner till slutsatser (Alvehus 2019).  I boken ”skriva uppsats 
med kvalitativ metod” skriver Johan Alvehus om hur den kvantitativa 
metoden fokuserar på statistiska verifierbara samband och den kvalitativa 
metoden inriktar sig på meningar och innebörder. Kvantitativ forskning 
resulterar i detaljerade och precisa resultat medan kvalitativ forskning 
bidrar till allsidiga och utvecklingsbara resultat (Merriam 1994).

Kvalitativ metod kan varieras till att innefatta många olika angreppssätt. 
Detta betyder att en kvalitativ forskning inte är avgränsande i sig. För 
kvalitativ forskning är tolkningen avgörande. Forskarens syfte med 
studien har en central betydelse och är enligt Alvehus det som påverkar 
den kvalitativa studien mest. 

Enligt Alvehus (2019) är den vanligaste kvalitativa metoden intervjuer. Han 
menar att detta beror på att intervjuer möjliggör inhämtning av information 
så som känslor och motiv. Forskaren har möjligheten att med hjälp av 
intervjun komma djupare och ta reda på hur olika människor tänker och 
handlar i olika situationer. Det finns flera olika sätt att genomföra intervjuer, 
några av dessa är djupintervjuer eller tematiskt inriktade intervjuer. 
Intervjuerna kan göras strukturerade, med strikta förutbestämda frågor, 
semistrukturerade, där den intervjuade ges möjlighet att påverka intervjuns 
innehåll samt ostrukturerade där intervjun tillåts likna ett samtal. (Alvehus 
2019)

Enligt Jensen och Sandström (2016) är fallstudien en lämplig metod 
för studier där forskningsfrågorna börjar med ”hur” eller ”varför”. Detta 
beror på att fallstudier fokuserar på processen och kontexten för att 
kunna upptäcka outforskade forskningsområden snarare än bevisning av 
specifika variabler (Merriam 1994). Fallstudien gör det möjligt att studera 
realistiska fall på djupet, till exempel genom delfall som resulterar i konkret 
information istället för en teoretisk principiell (Alvehus 2019).
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2.2 ANALYS AV STADEN

1960 publicerade Kevin Lynch sin studie “The image of the city” som 
en del i en serie för The Joint Center for Urban Studies, ett samarbete 
mellan Massachusetts Institute of Technology och Harvard University. 
Studien bygger på analyser från Los Angeles, Boston och Jersey City och 
presenterar ett verktyg för att analysera städer. (Lynch 1960)

Syftet med studien är att visualisera staden för att ta reda på hur bilden 
kan ändras och förbättras. (Lynch 1960)

Analysen är fokuserad på form och avgränsar sig till de definierade 
fysiska delarna av staden. Dessa delar är stråk, gränser, distrikt, noder 
och landmärken. (Lynch 1960)

• Stråk - Lynch definierar stråk som kanaler där människor rör sig 
med olika frekvenser. Stråken kan utgöras av gator, trottoarer och 
kollektivtrafikleder. Det är utifrån dessa som människor observerar 
staden. 

• Gränser – Gränser beskrivs som hinder mellan två platser, en linjär 
brytning som inte betraktas som ett stråk. Spårvägar, väggar och 
stränder är exempel på gränser. 

• Distrikt - Distrikt är enligt Lynch områden i staden med en 
sammanhängande karaktär vilken ger känslan av att vara inuti något. 

• Noder - Noder är mötesplatser, ofta en korsning eller kollektivtrafikstation 
men det kan också vara ett torg eller en annan samlingsplats. 

• Landmärken - Landmärken beskrivs i studien som referenspunkter. 
Det är oftast byggnader, skyltar, berg eller andra objekt. Landmärken 
kan vara både lokala och avlägsna. 

Studien visar att analysen bör genomföras i flera steg. Ett litet antal 
stadsplanerare bör besöka området olika tider på dygnet, både med bil 
och till fots. Detta för att få en generaliserad bild av området varpå en 
karta av området kan ritas upp. Från detta kan styrkor och svagheter 
identifieras. 

Utöver detta rekommenderas att en stor representativ del av områdets 
befolkning intervjuas. Intervjurespondenterna får själva rita mentala 
kartor av området och sedan identifiera stråk, gränser, distrikt, noder och 
landmärken. Därefter jämförs de olika stegen för att ge en rättvis bild av 
staden. 

Slutligen genomförs en sista undersökning med individuella intervjuer 
vars resultat ligger till grund för vidare stadsanalyser.
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2.3 METOD

Då den här studiens syfte är att se hur externhandeln kan förtätas för 
att minska sitt bilberoende så kommer en kvalitativ metod att användas. 
Externhandeln skiljer sig från fall till fall, i storstäder är handeln i många 
fall omgiven av annan bebyggelse medan den i mindre orter ofta kan 
beskrivas som mer extern. Dessa skillnader gör att det blir mer intressant 
att fokusera på meningar och innebörd än statistiska samband vilket 
lämpar sig för kvalitativa studier.  

En litteraturstudie om externa handelsplatser och förtätning för minskat 
bilberoende har genomförts för att bygga en ordentlig grund, på vilken ett 
stadsförnyelseförslag har kunnat baseras. 

Sökmotorerna som använts är: Luleå tekniska universitetsbiblioteks 
söktjänst, Scopus och Google Scholar. Dessutom har Google använts för 
att hitta rapporter från myndigheter och forskningsinstitutioner. Ytterligare 
källor hittades i källförteckningen i relevanta rapporter och artiklar.

Sökord: Externhandel, handelsplats, förtätning, ”hållbar förtätning”, 
”Compact Development”, densifying, ”hållbar stadsbyggnad”, ”sustainable 
urban development”, retrofitting, ”hållbar mobilitet”

För att reda ut förutsättningarna för Barkarby handelsområde har jag utfört 
semistrukturerade intervjuer med markägare i området. Intervjuerna visar 
markägarnas inställning till förtätning och hur de förbereder sig för en 
eventuell omvandling av externhandeln. Den här studien har använt sig 

av semistrukturerade intervjuer för att kunna anpassas efter eventuell ny 
information eller idéer som kan uppstått under intervjuns gång. 

Jag har genomfört en dokumentstudie av styrande dokument som: RUFS, 
Järfälla översiktsplan, Järfälla cykelplan, Järfälla gångplan samt gällande 
detaljplaner i området. En befintlig trafikanalys av området har använts 
som grund för trafikanalyser.

Jag har medverkat på planmöten för en pågående detaljplan i området 
vilket har gett mig en inblick i områdets möjligheter samt kommunens 
sätt att arbeta. 

En ingående platsanalys har genomförts för området. Platsen har 
analyserades utifrån dess historia, grönområden, trafik, kringliggande 
bebyggelse, befintliga byggnader samt platsbesök. 

För att bekanta mig med området utfördes en områdesanalys. Området 
besöktes till fots samt med kollektivtrafik vid två olika tider på dygnet. 
Utifrån platsbesöket skapades en konceptuell karta på området, baserad 
på Kevin Lynchs metod för stadsanalys. Då den här studien fokuserar 
på handelns omvandling gjordes ingen utförlig analys med intervjuer 
för området. Istället bidrog materialet till en SWOT-analys där områdets 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifierades. 

Handelsområdet har analyserats utifrån de utvecklingsmöjligheter som 
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identifierades i denna studie samt utifrån platsens individuella 
förutsättningar. Genom sammanställning av informationen från 
litteraturstudien och fallstudien har ett förslag för möjlig förnyelse 
presenterats. En sammanställning av metodvalen som besvarar 
forskningsfrågan illustreras i figur 2.1.

Under arbetets gång har förslaget diskuterats med min handledare Per 
Rinde samt med planchef Malin Danielsson på Järfälla kommun.  

För att framställa analyser och förnyelseförslag har Google SketchUp, 
Adobe Illustrator och Adobe Photoshop använts. Rapporten har skrivits i 
programmen Word och Adobe InDesign för att bättre passa illustrationer 
och kartor. AutoCAD har använts för att förenkla kartmaterial som har 
tillhandahållits från Järfälla Kommun. 

Hur kan förtätning bidra till 
minskat klimatavtryck?

Hur kan en handelsplats 
förtätas utan att förlora sin 

tillgänglighet? 

Hur kan en handelsplats 
förtätas och behålla sin 
ekonomiska hållbarhet?

Planförslag

Intervjuer

Litteraturstudie

Litteraturstudie

Planförslag

Intervjuer

Kan förtätning bidra till ett 
minskat bilberoende? 

Hur kan en handelsplats 
förtätas utan att förlora sin 

tillgänglighet? 

Hur kan en handelsplats 
förtätas och behålla sitt 

ekonomiska värde?

Planförslag

Intervjuer

Litteraturstudie

Litteraturstudie

Planförslag

Intervjuer
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Figur 2.1. Visualisering av metodval för respektive forskningsfråga.



KAPITEL 3

EXTERNHANDELN OCH HÅLLBAR FÖRTÄTNING



3.1 EXTERNHANDELNS FRAMVÄXT

Handeln har i alla tider utformats efter människors resvägar. Under 
1940-talet byggdes de nya förorterna i Stockholm (Stahre 2014, 140–141). 
Förortsutvecklingen ledde till nya leder vilka erbjöd lättillgängliga billiga 
markytor där stora handelsvaruhus kunde etableras. (Bergman 2003)

De nya förorterna planerades kring ett centrum med handel och service där 
samhörighet och gemenskap var en viktig grund i utformandet. I samband 
med tunnelbanans utbredning i Stockholm under 1950-talet så skapades 
nya stadsdelar med centrum anslutande till tunnelbanestationerna. Tanken 
var att de största förorterna skulle fungera som självständiga samhällen. 
Dessa så kallade ABC-städer huserar arbete, bostäder och centrum. 
Under samma tid växte bil-samhället vilket bidrog till en utspridning av 
staden som i sin tur möjliggjorde för stora handelsanläggningar så som 
bland annat IKEA i Kungens Kurva i Stockholm. (Stahre 2014)

Utvecklingen möjliggjordes inte bara av bilens framväxt. En viktig faktor i 
handelsanläggningarnas uppkomst var att självbetjäningen hade visat sig 
effektiv, speciellt i större butiker. Större detaljhandelskedjor fokuserade på 
stora varuhus med stora vinster istället för flera små och mellan 1961–1969 
steg antalet storbutiker från 115 till 1200. (Bergman 2003). 

Stormarknaderna spred sig längs trafikleder och utfarter under 1960-talet 
men började inte på allvar konkurrera med cityhandeln förrän under 
1980-talet (Bergman 2008) då dagligvaruhandelns småbutiker hade 
sjunkit från 30 000 till 9000 (Bergman 2003).

I slutet av 1990-talet bidrog den svenska ekonomiska tillväxten tillsammans 
med en låginflation- och lågränteperiod till en stark handelstillväxt. Sedan 
dess har den externa handeln kännetecknats av en stark tillväxt men 
också en ihållande rullians av företag (Bergström 2010). Ett exempel på 
detta är e-handelns påverkan på elektronikkedjorna där antalet butiker 
minskat med 21 % mellan 2011 och 2017 (Svensk Handel 2019a).

Butikerna storlek blir större för både dagligvaruhandel och 
sällanköpshandeln. Trots att antalet dagligvarubutiker har minskat har de 
totala butiksytorna ökat samtidigt som den i allt högre grad koncentreras 
till regionala centralorter (Wärnhjelm 2015).
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3.2 EXTERNHANDELNS PÅVERKAN UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Handelns omlokalisering till externa lägen medför substitutionseffekter 
(Forsmark 2002). Dessa uppstår när konsumenter ersätter sina inköp 
i stadskärnan eller andra bostadsnära butiker med inköp i externa 
handelsplatser vilket bidrar till en negativ utveckling för centrala och 
närliggande butiker (Rämme och Rosén 2009). Under 2005-2007 växte 
handeln i handelsområden och köpcentrum med 18 % medan övrig fysisk 
handel minskade med 19% (Svensk handel 2019b). Forsmark menar att 
externhandeln utökning måste stoppas och att handeln istället borde 
styras om till bostadsområden och tätortscentrum. 

Externhandeln påverkar inte bara butiker i stadskärnan, det medför även 
ökade utsläpp. Enligt Rudholm och Hansen (2014) bidrar handelsresor 
till externa köpcentrum med betydligt högre koldioxidutsläpp än till de 
handelsresor som görs till centrala handelscentrum. En handelsutflykt 
till en central handelsplats kan bidra till så mycket som 60 % mindre 
koldioxidutsläpp. Totalt står resor till handel och service står för ungefär 
14 % av det totala resandet med bil (Rudholm och Hansen 2014)

En undersökning beställd av Svensk Handel (2019b) visar på de 
populäraste sätten att ta sig till en extern handelsplats är med bil (57 %) 
följt av att promenera (17 %) och åka kollektivt (14 %). 9 % väljer idag att 
cykla till externhandeln.

För att minska avstånden och underlätta det bilfria resandet måste 
verksamheter integreras med andra funktioner (Forsmark 2002). 

Wärnhjelm (2015) håller med om vikten att förtäta men menar att det finns 
tre synsätt på stadens utveckling när det gäller handelsplatser. En av dessa 
är innerstadsutveckling med fokus på förtätning. I majoriteten av Sveriges 
städer är det tillräckligt med ett centrum men i storstäderna behöver 
flera centrum hanteras. Vidare så måste halvcentrala handelsplatser 
utvecklas så att dess användare kan avverka flera ärenden under samma 
inköpsresa. Wärnhjelm menar vidare att de externa handelsplatserna 
måste utvecklas till stadsdelar så att hållbara färdmedel kan etableras på 
platsen. Stadsdelarna bör husera bostäder och arbetstillfällen för att detta 
ska vara möjligt.

En studie som undersöker svenska kommuners strategier för minskat 
bilåkande visar att det vanligaste tillvägagångsättet är att öka gång-, cykel- 
och kollektivtrafikens attraktivitet (Hrelja 2018). Förvärvsarbetaren som 
är den huvudsakliga externhandelsanvändaren, motiveras till alternativa 
resesätt genom ett genare och förbättrat gång- & cykelnät tätt följt av 
gratis kollektivtrafik (Nordlund et al. 2018). Åtgärder som dyrare parkering 
och bil och cykelpooler har liten eller ingen inverkan.
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3.3 E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ EXTERNHANDELN

Den externa handeln har haft en stadig framväxt men har under de senaste 
åren fått en antydan av konkurrens från den internetbaserade handeln 
som har ökat explosionsartat. Mellan 2005-2017 ökade e-handeln med 
335% (Svensk Handel 2019a). De stora ökningarna i e-handeln ligger 
till grund för en stor förändring för handeln som stort. 2017 stod den 
internetbaserade handeln för 9 % av den totala detaljhandeln i Sverige 
och för sällanköpshandeln låg denna siffra på 16 %. Dessa siffror förväntas 
stiga då unga idag handlar betydligt mer på nätet än äldre, något som 
förväntas ändras i takt med generationsskiften. (Svensk Handel 2018).

Trots att e-handeln har växt mycket de senaste åren gäller detta inte alla 
delbranscher. Branscher där kunden inte behöver känna på produkten 
innan ett köp, som till exempel bok- och elektronikhandeln, har ökat 
kraftigt.  Samtidigt hade dagligvaruhandeln endast 2 % av sin försäljning 
online 2018. (Svensk Handel 2019a).

Sverker Lindbo, Head of Concept Development på Ocado, en av de 
största e-handelsaktörerna för dagligvaror i Storbritannien jämför 
e-handelsutvecklingen i Storbritannien och i Sverige.  Han menar att de 
som drabbats hårdast av e-handelns utveckling är de stora butikerna 
utanför stan. De har tappat en stor del av sina kunder till e-handeln, en 
trend som skulle kunna sprida sig i Sverige. Något som talar för en annan 
utveckling här menar han är att butikerna inte är riktigt lika stora och 
placeringen relativt bostadsområden ofta är mer fördelaktig. (Svensk 
Handel 2018)

När näthandeln ökar ändras också våra resvägar och inköpsplatser. 
Wärnhjelm (2015) menar att detta långsiktigt betyder att handeln kräver 
nya system för mottagning av varor samt en ändrad lokaliseringsstruktur. 

För att e-handeln ska öka måste varumottagandet utvecklas. För att 
inte skapa ytterligare trafik bör upphämtningsplatser lokaliseras så att 
upphämtning kan ske i samband med en annan resa, tex till och från 
arbetet. Ett annat alternativ är automatiska låsbara upphämtningsplatser i 
närhet till bostaden. Genom att strategiskt planera detta kan en betydande 
del av utsläppen från transporter minska. (Wärnhjelm 2015)
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Enligt en rapport beställd av Svensk Handel (2019b) väntas de fysiska 
butikerna inom detaljhandeln minska med mellan 16-26 % till 2030. I 
rapporten står det om hur Clas Ohlsons e-handel minskade i samband 
med att de stängde fysiska butiker. När de öppnade nya, mindre butiker 
växte e-handeln igen. 

I storstadsregionerna bidrar urbaniseringen till att de tidigare 
externhandelsplatserna blir en del utav stadsdelsområdena. Detta bidrar 
i sin tur till att annan service, så som restauranger och nöjesmöjligheter 
etableras i området och med detta även fler besöksanledningar. Enligt 
Svensk Handel (2019b) besöker 18 % köpcentrum för dess restauranger 
och caféer och 16 % för nöjen, aktiviteter och evenemang. 

Det finns ett flertal strategier för hur handeln kan moderniseras. Ett av 
dessa är Onnikanalstrategi. Enligt Piotrowicz och Cuthbertson (2014) 
innebär det sömlösa kundupplevelser oavsett försäljningskanal. Tanken 
är att känslan är den samma i alla säljkanaler.  

Företagen Na-kd och Skinscity är två etablerade e-handelsföretag 
i Sverige som arbetar med att ge kunderna en sömlös upplevelse 
(Rönnlund 2019). I Skins Citys fall går kundkontakten till så att kunden gör 
ett hudvårdstest online för att sedan erbjudas skräddarsydda produkter 
efter sitt individuella behov (Rönnlund 2019). 

Andra möjligheter är Pop-up butiker och Showrooms, något som låter 

handlaren att möta sina kunder fysiskt samtidigt som de testar ett visst 
läge eller nya produkter. Ett annat alternativ är inspirationsbutiker som kan 
erbjuda produkttestning, rådgivning och annat som är svårt att erbjuda 
online (Svensk Handel 2019b). 

E-handelsbolaget Skincity har nyligen öppnat en tillfällig pop-up butik 
i Mall of Scandinavia i Stockholm där tanken är att ge kunden chansen 
testa produkterna innan köpet (Johansson 2019). Efter köpet får kunden 
välja att få produkterna direkt eller hemlevererade i brevlådan.

3.4 EXTERNHANDELNS FRAMTID
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3.5 HÅLLBARA TRANSPORTER

Begreppet hållbarhet har på senare tid blivit både välkänt och 
välanvänt. Det kan appliceras på allt från energi till stadsplanering men 
hur begreppet tolkas kan skilja sig. En viktig definition kommer från 
Brundtlandkommissionen (1988) och lyder: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Enligt Gulliksson och Holmberg (2018) kan hållbarhetsbegreppet 
kategoriseras som stark hållbarhet och svag hållbarhet. Den starka 
hållbarheten är strikt med förbrukning av naturresurserna och tillåter inte 
någon form av användning av icke förnybara resurser. Svag hållbarhet 
baseras på en balans där nyttan av till exempel ekonomisk utveckling 
tillåter exploatering av naturresurserna där resurserna  överskrids något. 

Ett av de mest debatterade områdena inom hållbar stadsbyggnad 
är transportfrågan. Biltrafiken är energikrävande och avger luft- 
och ljudföroreningar (Wegener & Furst 1999). Utöver utsläppen 
från fordonstrafiken finns det andra nackdelar med ett bilberoende 
samhälle. Ett stort problem är trafikolyckor men även barriäreffekter 
och fordonstrafikens intrång på grönområden och byggda miljöer utgör 
problem (Næss & Vogel 2012). 

Newman & Kenworthy (1999) har kategoriserat mål och indikatorer för en 
hållbar stad. De trafikinriktade målen följer:

• Minska bilanvändandet per capita

• Öka kollektivtrafikanter, antalet gående, cyklister och samåkare 

• Minska pendlandet till och från arbetet

• Öka hastigheterna för kollektivtrafiken i förhållande till biltrafiken

• Öka kollektivtrafikens räckvidd

• Öka kostnadseffektiviteten för kollektivtrafiken

• Minska parkeringsplatser per 1000 arbetare i centrala områden

• Öka cykelnätets räckvidd.

En hållbar stadsplanering kräver en omfattande planering där de 
ekonomiska, social och miljömässiga effekterna redovisas. Planering 
med fokus på kompakta markanvändningsmönster och effektiva 
transportsystem som minskar bilberoendet är bidragande till hållbara 
samhällen. Strategierna bidrar med ökad ekonomisk effektivitet, minskad 
resursförbrukning och skadlig miljöpåverkan samtidigt som de förbättrar 
rörligheten för icke-förare. (Litman & Burwell 2006)
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Sveriges kommuner och landsting definierar hållbart resande enligt 
följande: ”Hållbart resande är i första hand resandet med hållbara 
färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver 
genomföras alls”. (SKL, 2010). För att detta ska realiseras måste 
kollektivtrafikförsörjningen integreras med planeringen i ett tidigt skede 
så att rätt förutsättningar kan skapas från början. (Holmberg, 2013).

De faktorer som har störst påverkan på resandet med kollektivtrafik är 
avgångstider, följt av linjesträckning, enkelhet, kunskap och förbättrade 
resmöjligheter (Holmberg, 2013).

Några transportalternativ som möjliggör hållbara resande är buss, BRT 
och spårvagn. I en rapport från WSP framgår det att bussar ger en lika 
liten miljöpåverkan som spårvagn, till ett mindre pris. Något som talar för 
spårvagnen är dess begränsade flexibilitet som fungerar strukturerande 
på bebyggelsen. (WSP 2011)
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Under de senare åren har den förtätade staden fått ett ökat stöd (Burton 
2000). Konceptet har sitt ursprung i behovet av hållbara modeller för 
dagens städer. Burton menar att förtätning oftast handlar om en tätbyggd 
stad med blandade funktioner, väl utbrett kollektivtrafiksystem och 
gatudimensioneringar som uppmuntrar till gång och cykling. 

Men förtätning kan definieras djupare, Peter Gordon och Harry W. 
Richardson (1997) menar att en förtätad stad kan ha olika betydelser 
beroende på hur det appliceras. I ett makro tillvägagångsätt används en 
hög genomsnittlig densitet som främst appliceras på fristående småstäder. 
I mikroförtätning används hög densitet, koncentrerat till mindre områden 
i en stad. Förtätning kan också appliceras genom en rumslig strategi där 
stadens mönster får en tät och stadsmässig struktur.
 
Enligt Burton (2000) är följderna av förtätning inte alltid positiva. Hon 
menar att förtätning påverkar den sociala hållbarheten i samhället genom 
mindre boytor, minskat antal prisvärda bostäder, ökad brottslighet och 
minskad andel gående och cyklister. Men hon visar också på flera positiva 
resultat så som förbättrad kollektivtrafik, minskad segregation och bättre 
tillgång till faciliteter av olika slag. 

En av de största effekterna på stadens densitet är transportnätet som kan 
bidra både till stadens utglesning och förtätning (Handy 2002). Handy 
menar att de kommersiella verksamheterna som sprider ut sig kring 

stadens vägnät och bidrar till utglesning också kan bidra till förtätning, 
genom en smart tillväxtstrategi. 

Genom att urbanisera stora externa fastigheter med ett småskaligt 
blandanvändningsområde, anpassat för gående kan koldioxidutsläppen 
minska samtidigt som sociala vinningar kan göras (Dunham-Jones & 
Williamson 2008). För att modellen ska fungera krävs att flera funktioner 
blandas, så att boende och anställda i ett område kan utföra sina 
shoppingbehov där de befinner sig.  

Dunham påstår att en tätare och mer stadsmässig stadsomvandling 
möjliggör ett genare gatumönster för gående med blandade funktioner. 
Det ökar också möjligheterna för ett effektivt kollektivtrafiksystem och 
offentliga mötesplatser. 

Förtätningen gör det kostnadseffektivt med offentliga investeringar 
samtidigt som det blir möjligt att skapa en blandning av prisvärda bostäder 
(Dunham-Jones & Williamson 2008).

Ett annat incitament för förtätning är den växande efterfrågan på 
tätbebyggda områden med blandade funktioner. Mest tydligt är det 
för unga där majoriteten av 18 – 34 åringar vill bo i områden med flera 
funktioner och goda gångmöjligheter. (Talen 2015)

3.6 FÖRTÄTNING
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Det finns flera studier inom förtätning som visar på olika resultat gällande 
minskat bilåkande. Anledningen till de delade resultaten kan bero på 
urval, områdesval eller forskarens selektiva urval. (Stevens 2017). Stevens 
har jämfört resultat från flera undersökningar för att besvara frågan. 
Resultatet visade att förtätning bidrar till ett minskat bilåkande, men bara 
i en liten mängd. Minskningen blir främst ett resultat av den minskade 
tillgängligheten som förtätning har på fordonstrafiken. 

För att förtätningen ska ha en betydande påverkan på bilkörandet krävs 
det fler satsningar. Enligt Stevens studie är det avståndet till stadens 
centrum som påverkar bilresandet mest. Studien visar att förtätning 
minskar bilresandet en tredjedel så mycket som centrumavståndet gör. 
Antal jobb i området har en liknande påverkan. Studien visar också att ett 
större antal vägkorsningar kan minska bilåkandet. 

Trots att Stevens undersökning jämför ett stort antal studier är resultaten 
svåra att applicera på Sverige. Detta då skillnaderna i resvanor är stor. 
En sammanställning av flera länders resvanor mellan 2009-2012 visar 
att över 85% av USA:s dagliga resor gjordes med bil. Den motsvarande 
siffran för Sverige var ca. 55%. Sammanställningen visar att resvanorna i 
Österrike, Schweiz och Tyskland liknar de Svenska. Schweiz har studiens 
lägsta andel dagliga resor med bil, ungefär 45 %. (Buehler et. Al. 2016)

Undersökningar från Österrike, Schweiz och Tyskland visar på att en 

förtätad, blandad bebyggelse tillsammans med alternativa transportsätt 
så som kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kan minska biltrafiken i 
stadsdelar med hög andel biltrafikanter. (Buehler et. Al. 2016)
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Mashpee Commons är ett blandstadsområde i Mashpee, Massachusetts 
I USA. Området består utav en blandning av bostäder, handel och 
bevarandeinriktade utvecklingsprojekt för traditionell arkitektur. 
(Mashpee Commons 2019)

Mashpee Commons är intressant för studien då området på 
1960-talet bestod av ett shoppingcenter omgivet av stora ytor med 
parkeringsplatser. Figur 3.1 visar en stor yta dedikerad till parkering utanför 
shoppingcentret. Under 1980-talet skedde en stadsdelsomvandling i 
Mashpee som en motreaktion mot periodens avveckling av stadsgator 
och blandstadsområden. (Dunham-Jones & Williamson 2008)

Mashpee designades i traditionell New England stil med breda 
trädkantade gångbanor och småskaliga byggnader (Figur 3.2 och 3.3). 
I området samlades butikskedjor och lokala verksamheter blandat med 

biograf, bibliotek, ett äldreboende och lägenheter. (Dunham-Jones & 
Williamson 2008)

Figur 3.2. Torg i Mashpee Commons. Bild: DPZ and Cornish Associates

Figur 3.1. Mashpee Commons innan omvandling. Bild: Mashpee Commons

Figur 3.3. Mashpee Commons. Bild: DPZ and Cornish Associates
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3.7 EXEMPEL PÅ FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN
3.7.1 MASHPEE COMMONS



Enligt Dunham-Jones och Williamson (2008) blev omvandlingen lyckad 
och flera av butikskedjorna rapporterade följande år om deras högsta 
andel försäljning per kvadratmeter. Dunham-Jones och Williamson 
menar vidare att samtliga av områdets lägenheter hyrdes ut inom den 
första månaden. 

År 2002 beviljades ägarnas planer på fortsatt utveckling av området 
i form av ett blandstadscentrum sammankopplat med två stycken 
bostadsområden (Figur 3.4). (DPZ Partners LLC 2016)

Figur 3.4. Översiktsplan för Mashpee Commons. Bild: DPZ and Cornish Associates
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År 2012 invigdes Sveriges nya nationalarena Friends Arena i Solna i 
Stockholm nya stadsdel Arenastaden. Figur 3.5 visar Solna stads plankarta 
för området.  Förutom arenan planerades stadsdelen för att husera 
Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia samt kontor och 
bostäder. (Solna stad 2016)

Visionen för området var enligt Solna stads översiktsplan (2016) att 
skapa en levande stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser 
och service. Området är tillgängligt med bil och ligger i nära anslutning 
till E4:an. Det finns dessutom både pendeltåg och tvärbana kopplat till 
området. Tunnelbanans gula linje har en planerad hållplats i Arenastaden.

 

Innan stadsutvecklingen var områdets största användningsområde 
järnvägsrelaterade verksamheter. Järnvägen har en tydlig koppling till 
området även idag då Sveriges största järnvägsdepå är belägen strax norr 
om området. (Solna stad 2016)

Stadsomvandlingen av Arenastaden har bidragit till att flera stora 
huvudkontor har etablerat sig i området, till dessa hör bland annat 
TeliaSonera, SEB, Vattenfall och ICA Group. (Solna stad 2016)

På järnvägssidan av Westfield Mall of Scandinavia och Friends Arena är 
bebyggelsen storskalig och anpassad för fordonstrafik. Här finns entré 
till parkeringsgarage och byggnadernas fasader är anpassade för att 
betraktas på håll (Figur 3.6). 

Figur 3.6. Arenastaden sett från andra sidan järnvägen

Figur 3.5. Planområde för Solna stationsområde. Bild: Solna stad.
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3.7.2 ARENASTADEN



På andra sidan av gallerian ligger en lugn stadsgata med butiker och 
service i bottenplan. På Westfield Mall of Scandinavias tak står stadshus 
och radhus synliga från gatan (Figur 3.7 och 3.8).

Arenastaden är ett intressant exempel på stadsomvandling av ett område 
med industriell karaktär där stora byggnader har integrerats med mindre 
i en fungerande stadsmässig struktur.

Figur 3.7. Radhus på taket på Mall of Scandinavia Figur 3.8. Mall of Scandinavias entré mot Arenastaden
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3.8 SLUTSATSER AV DEN TEORETISKA GENOMGÅNGEN OCH EXEMPLEN

Handeln står för ungefär 14% av det totala bilresandet, och majoriteten av 
alla handelsresor görs till externa handelsplatser (Rudholm och Hansen 
2014). En strategi för att minska dessa siffror kan vara att integrera 
handelsområden med andra funktioner. 

Nästan en fjärdedel besöker köpcentrum för dess restauranger och caféer 
medan ungefär en sjättedel besöker köpcentrum för nöjen, aktiviteter och 
evenemang (Svensk Handel 2019b). Genom att integrera verksamheter 
med andra funktioner ökar anledningarna att ta sig till en handelsplats 
samtidigt som avstånden kan minska vilket underlättar för det bilfria 
resandet (Forsmark 2002).

Undersökningar från Österrike, Schweiz och Tyskland visar på att en 
förtätad, blandad bebyggelse tillsammans med alternativa transportsätt 
så som kollektivtrafik, gång- och cykelvägar kan minska biltrafiken i 
stadsdelar med hög andel biltrafikanter. (Buehler et. Al. 2016). Den typiska 
externhandelsbesökaren kan motiveras till den här typen av resor genom 
ett förbättrat gång- & cykelnät tätt följt av gratis kollektivtrafik (Nordlund 
et al. 2018).

Genom att urbanisera stora externa fastigheter med ett småskaligt 
blandanvändningsområde, anpassat för gående kan koldioxidutsläppen 
minska samtidigt som sociala vinningar kan göras (Dunham-Jones & 
Williamson 2008). Ett bra exempel på detta är Arenastaden där Mall of 
Scandinavia har integrerats med stadskvarter och mindre bebyggelse. 

Området är ett lyckat exempel på integrering av olika funktioner och 
byggnadsvolymer. 

Även Mashpee Commons visar på hur blandade funktioner möjliggör 
att flera ärenden kan göras under samma handelsresa samtidigt som de 
sociala vinningarna blir stora i ett område där majoriteten av ytan tidigare 
bestått av markparkering. 
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KAPITEL 4 

BARKARBY HANDELSPLATS



Järfälla kommun är belägen i Stockholms Län, i landskapet Uppland. 
Kommunen är belägen ungefär 2 mil nordväst om Stockholm Stad 
och gränsar till Mälaren i väst (Figur 4.1). Det finns fyra naturreservat i 
kommunen. Kommunens vanligaste yrken är butikspersonal följt utav 
barnskötare och elevassistenter (Järfälla kommun, 2019).

Järfälla kommun har en rik historia och området har varit bebott sedan 
den yngre stenåldern. I kommunen finns flera efterlämningar från brons- 
och järnåldern. En av de mest kända är Gåseborg, en fornborg med utsikt 
över Mälaren som dateras till 300-500-talen e Kr. (Boye-Møller 2010).

Järfälla är historiskt sett en jordbruksbygd och började omvandlas till 
en tätt befolkad kommun under 1900-talets början (Boye-Møller 2006). 
Bebyggelsen är främst koncentrerad runt kommunens järnvägsstationer 
Barkarby station, Jakobsbergs station och Kallhälls station som 
förbinder Stockholm med Bålsta. Andra områden med betydande 
bebyggelse är Stäket och Skälby och Viksjö (Boye-Møller 2010). De olika 
kommuncentrumen binds samman av E18 vilken ansluter till E4an i söder. 

År 2018 uppnåddes Järfällas befolkningsmängd till 78 480 personer, 
en ökning på 14 125 personer sedan 2008 (Järfälla kommun, 
2019). Kommuncentrum ligger i Jakobsberg där det finns en tydlig 
centrumbebyggelse med inomhusgalleria och torghandel. Sydöst om 
Jakobsberg har den nya stadsdelen Barkarbystaden byggts upp. 

Järfälla kommun är mest känd för Jakobsbergs Centrum och Barkarby 
handelsplats som huserar IKEA och Sveriges första fabriksoutlet 
Stockholm Quality Outlet (Boye-Møller 2010).

4.1 JÄRFÄLLA KOMMUN

Figur 4.1. Järfälla kommuns placering. Skala 1 : 500 000. SWEREF 99TM. RH 2000.
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Järfälla kommun förväntas växa med 30 000 invånare under den 20 
åriga perioden mellan 2010-2030, detta är något som ligger till grund för 
översiktsplanen som antogs 2014-06-02.

2014 upprättades en ny översiktsplan för Järfälla. Planens huvudsakliga 
mål är att ”Erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för 
det som lever och verkar i kommunen” (Järfälla kommun 2014).

För att nå målet har följande delmål formulerats:

• En varierad, upplevelserik och karaktärsfullt byggd miljö. 

• Levande och rika park-, natur- och kulturmiljöer. 

• En samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt hållbar 
infrastruktur. 

• Bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning och näringsliv. 

• En attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla. 

I framtidsbilden för Järfälla 2030 har kommundelarna Barkarbystaden, 
Jakobsberg, Barkarby och Veddesta börjat fått en tydlig stadskaraktär som 
i framtiden ska möjliggöra en sammanflätning till en tät och sammanhållen 
regional stadskärna. I visionen för 2050 har kommundelarna växt samman 
och bildat en stark regional stadskärna. Figur 4.2 visar kommundelarnas 
placering.

4.2 STYRANDE DOKUMENT

© Lantmäteriet

Skala 1:150000
Datum 2020-01-28

Figur 4.2. Järfälla Kommun. Skala 1 : 110 000. Grundkarta:Järfälla Kommun.
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Framtidsbilden innefattar Barkarby Handelsplats som i framtidsvisionen 
huvudsakligen består utav verksamheter med möjlighet till urban struktur, 
något som föreslås genom omvandling och förtätning. Genom området 
ska det 2030 finnas en kapacitetsstark kollektivtrafik. 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län ingår Barkarby 
Handelsplats (Figur 4.3) i den centrala regionkärnan och regional 
stadskärna. Här är bebyggelsen tät och sammanhållen med flera 
olika funktioner. Områden i den centrala regionkärnan ska förutom en 
stadsmässig bebyggelse ha en mycket hög tillgång till kollektivtrafik till 
hela regionen. (RUFS 2018)

För att uppnå några av de mål som fastställts i översiktsplanen har Järfälla 
kommun som mål att till 2030 vara en av Stockholmsregionens mest 
gångvänliga kommuner (Järfälla kommun 2018).

Målet kommer att uppföras genom tre stycken delmål:

• Gångandelen av alla resor inom kommunen ska mer än ha fördubblats från 
2015 till 2030

• Upplevelsen av Järfälla som en attraktiv kommun för gång ska öka kontinuerligt 
fram till 2030

• Andelen korsningar och andelen av huvudgångnätet med låg standard ska 
minst halveras
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Figur 4.3. Barkarby Handelsplats. Skala 1 : 20 000. Grundkarta: Järfälla Kommun.



När det kommer till kollektivtrafiken är Järfällas mål att minska den del 
av komunens utsläpp orsakade av transporter genom att möjliggöra 
hållbara transporter och minska resebehovet ( järfälla kommun 2014). 

Kommunen har dessutom som mål att öka den totala andelen resande 
med cykel från 5 % till 20 % till år 2030 (Järfälla kommun 2014b). För 
att uppfylla målet och förbättra cykelnätet i kommunen har följande mål 
preciserats:

• Cykelnätet är attraktivt och stimulerar till cykling

• Kommunen prioriterar och uppmuntrar cykling

• Cykelnätet är sammanhängande, gent och bekvämt

• Att cykla i Järfälla är tryggt och säkert

• Servicen för cyklisten är god och gäller hela resan

• Cykelnätet håller hög kvalitet året om

• Vid tät bebyggelse ska cykelnätet följa så att även det blir mer finmaskigt.
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Typ av cykelväg 

Enkelriktad cykelbana                   
(fysiskt avskild från gångbana)

Dubbelriktad cykelbana               
(fysiskt avskild från gångbana)

Dubbelriktad gång- och cykelbana

Användningsområde 

Tät och sammanhållen

stadsmiljö

Tät eller mindre tät stadsmiljö

Mindre tät stadsmiljö

Minsta godtagbara standard

2,25 m

3,25 m

4,5 m (varav 2,0 m gångbana)

God standard

2,5 m

4,5 m

5,5 m (varav 2,0 m gångbana)

Tabell 4.2. Breddmått för olika cykelvägstyper, Järfälla kommun 2014b

Typ av gångväg

Gångbana (trottoar)

Användningsområde 

Vid framtida utveckling av stadslivs-
stråk

Övriga trottoarer i tät stadsmiljö

Övriga stråk i mindre tät stadsmiljö

Minsta godtagbara standard

3 m

2,5 m

2 m

Hög standard

3,5 m

3 m

2,5 m

Tabell 4.1. Breddmått för gångbanor, Järfälla kommun 2018

4.2.1 GATUDIMENSIONERING
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Järfälla kommun har framställt standarder för dimensionering av gång- 
och cykelstråk inom kommunen (Tabell 4.1 och 4.2). Måtten är framtagna 
för att förbättra mobiliteten för gående och cyklisters inom kommunen.



4.3 BARKARBY HANDELPLATS HISTORISKT 

1913 etablerades Hägerstalunds flygfält på området. 
Flygfältet användes både civilt och militärt och var, 
vid nedläggningen 2010 ett av världens äldsta flygfält. 
(Nyréns Arkitektkontor 2019)

Bilderna visar Barkarby Handelsplats utveckling mellan 
1960 och dagens planerade bebyggelse. Europavägen 
E18 etablerades i området under 1970-talet vilket ledde 
till en exploatering i området. 

Under 1990-talets början Byggde IKEA sitt andra varuhus 
i Stockholmsområdet och under 2000-talets början fick 
Handelsplatsen den karaktär den har idag. Figurerna 4.4-
4-12 visar områdets utveckling och hur Barkarbystaden 
börjar breda ut sig 2013. 

Figur 4.10. Barkarby Handelsplats 2017, Järfälla Kommun.
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Figur 4.4. Barkarby Handelsplats 1960, Järfälla Kommun. Figur 4.5. Barkarby Handelsplats 1975, Järfälla Kommun. Figur 4.6. Barkarby Handelsplats 2003, Järfälla Kommun.

Figur 4.7. Barkarby Handelsplats 2008, Järfälla Kommun. Figur 4.8. Barkarby Handelsplats 2013, Järfälla Kommun. Figur 4.9. Barkarby Handelsplats 2015, Järfälla Kommun.

Figur 4.12. Planerad bebyggelse i Barkarby Handelsplats, 
Järfälla Kommun.

Figur 4.11. Barkarby Handelsplats 2019, Järfälla Kommun.



4.4 BARKARBY HANDELPLATS IDAG

Barkarby handelsområde utsågs 2017 till Sveriges tredje 
största handelsområde. Sveriges största handelsområde är 
Kungens Kurva i södra Stockholm följt av Gekås Ullared på 
andra plats. (Fastighetsvärlden, 2017).

Området är idag präglat av fordonstrafik. Bebyggelsen består 
till stor del utav stora köplador med stora parkeringsplatser 
(Figur 4.13, 4.14, 4.16). Området är till viss del anpassat för gång- 
och cykeltrafikanter med separerade gång och cykelbanor 
(Figur 4.10, 4.18, 4.20, 4.21). 

Områdets huvudgata Herrestavägen (Figur 4.17) är väl tilltagen 
med en trädallé. Några av områdets större parkeringsplatser 
har trädplanteringar.  Köpladorna i området avgränsas med 
diken för dagvattenhantering. Dikena bidrar till att avstånden i 
området upplevs som långa. Det finns mycket lite grönska och 
genomträngliga ytor i området. 

I anslutning till Barkarbystaden har området anpassats till en 
mer stadsmässig struktur. Ett exempel på detta är ICA Maxis 
entré mot Barkarbyvägen (Figur 4.15). Fasaden ansluter till 
trottoaren vilket ger en stadsmässig känsla som är anpassad 
till den mänskliga skalan. På byggnadens andra sida ligger 
en stor parkeringsplats med en fasad anpassad efter bilistens 
skala. Riktningsangivelse för figurerna 4.13-4.21 illustreras i 
figur 4.22.
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Figur 4.13. Barkarby Gate Figur 4.14. Rondell Viksjöleden Figur 4.15. Fasad mot Barkarbystaden

Figur 4.16. Parkeringsplats i Barkarbystaden Figur 4.17. Herrestavägen Figur 4.18. Stockholm Quality Outlet

Figur 4.21. Tunnel mellan Jakobsberg och BarkarbystadenFigur 4.20. Enköpingsvägen norrutFigur 4.19. Enköpingsvägen söderut
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4.5 MARKANVÄNDNING

Området består till stor del av handel idag. Runt handelsområdet ligger 
flera bostadsområden med olika struktur (Figur 4.22). 

Handeln består till störst del utav sällanvaruhandel så som lågpris-, 
möbel- och sporthandel. Områdets stora dragplåster är IKEA och 
Stockholm Quality Outlet. Nedan listas de flesta butikerna i området. 

• BABYPROFFSEN

• BAUHAUS

• CERVERA

• CLAS OHLSON 

• DECATHLON

• DRESSMAN

• EL GIGANTEN

• ELON

• FOLKHEMMET

• GRANNGÅRDEN

• ICA MAXI

• IKEA

• INTERSPORT

• JULA

• JYSK 

• KAPPAHL 

• KUNGSÄNGEN

• LAGER 157

• LEKMER

• LINDEX

• MEDIA MARKT

• MIO

• PANDURO 

• SKOPUNKTEN

• STADIUM

• STOCKHOLM QUALITY OUTLET

• SOVA

• XL ZOO

• XXL

• ÖoB
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4.22. Karta över byggnadsfunktioner i Barkarby Handelsplats
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4.6 BILTRAFIK

Figur 4.24 visar hur de stora parkeringsplatserna i området gör 
att gatunätets struktur skiljer sig från kringliggande bebyggelses 
gatunät. Till väst sträcker sig E18 längs med området, med avfarter 
både norr och söder.  E18 binder samman området med E4an. Det 
finns två vägförbindelser med Jakobsberg i väst och tre entréer 
mot Barkarbystaden i sydöst. 

En stor del av området består idag av markparkering som används 
främst under eftermiddagar och helger. Figur 4.23 visar IKEA:s 
parkering en vardag strax efter stängning. Parkeringens sträcker 
sig över en så stor yta att varuhuset blir svårt att se från dess ände. 

Figur 4.23. IKEAS parkering, vardag efter stängning.
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Figur 4.24. Karta över det befintliga vägnätet i Barkarby Handelsplats
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4.7 KOLLEKTIVTRAFIK

Det finns två busslinjer som trafikerar området idag (Figur 4.25). 
Sträckningen är koncentrerad till områdes östra del och har en 
turtäthet på ca 15 min (Stockholms lokaltrafik 2019). Bussarna 
trafikerar sträckan under större delen av dagen. 

Intill området, i Barkarbystaden trafikerar världens första 
självkörande bussar i reguljär linjetrafik området (Nobina 2018).

BUSSLINJE 567

BUSSLINJE 550

GÅNGAVSTÅNDS-
CIRKEL, 320 M

1: 10 000

TECKENFÖRKLARING
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100 m

Figur 4.25. Karta över befintlig kollektivtrafik i Barkarby Handelsplats
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4.8 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Figur 4.27 visar hur cykelnätet idag främst är fokuserat runt området. 
Det går ett regionalt huvudcykelstråk igenom området. För att på 
ett bekvämt sätt ta sig igenom området idag måste cyklister runda 
hela området.

Det finns idag fyra stycken förbindelser med Jakobsberg i väst. 
Barkarbystaden i sydöst har planerats för att ge cyklister god 
komfort, då området är under utveckling visas inte de kommande 
stråken på kartan. 

Gångnätet har i dagsläget samma tillgänglighet som cykelnätet.

Figur 4.26. Delad gång- och cykelbana längs Enköpingsvägen.

JAKOBSBERG

JAKOBSBERG

VEDDESTA
Figur 4.27. Karta över det befintliga cykelnätet i Barkarby Handelsplats
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4.9 GRÖNOMRÅDEN

Det finns två mindre grönområden i området idag (Figur 4.28). I 
norr sträcker sig Järva Naturreservat. 

Några hundra meter nordöst om området ligger Säby Gård vars 
historia sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Gården är utsedd till en 
kultur- och fritidsnod i Järfällas översiktsplan (2014). I området runt 
gården finns dessutom en stor runristning från 1000-talet. 

I grönområdet intill Stockholm Quality Outlet finns flera 
fornlämningar. Dessa består utav stensättningsliknande lämningar 
samt en hägnad och ska bevaras enligt riksantikvarieämbetet.
(Nyréns Arkitektkontor 2019)
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Figur 4.28. Karta över befintlig grönska i Barkarby Handelsplats
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4.10 BEBYGGELSE

Handelsområdet innehåller flera kulturminnesskyddade byggna-
der (Figur 4.29) där bygglov krävs för exteriöra förändringar. Un-
derhåll ska göras med ursprungliga material och tekniker. Bygg-
naderna har sitt ursprung ur den flygflottilj som anlades på det 
tidigare flygfältet i området. Byggnaderna har kulturmärkts både 
på grund av sin egen historia samt som en del av militärområdet. 

En stor del av byggnationen har uppkommit inom de närmsta tio 
åren och är förenliga med Järfällas översiktsplan. Dessa byggna-
der är anpassade till en stadsmässig struktur och bör därför till så 
stor del som möjligt bevaras i områdesförslaget. 
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Figur 4.29. Karta över nya och kulturhuistoriskt märkta byggnader i Barkarby Handelsplats



KAPITEL 5

BEFINTLIGA INTRESSENTERS SYNPUNKTER



PATRIZIA

ICA FASTIGHER AB

PRIVATA MARKÄGARE

KOMMUNAL MARK

1: 10 000

TECKENFÖRKLARING

5.1 MARKÄGARE

Figur 5.1 visar den befintliga tomtindelningen i Barkarby 
Handelsplats. Vägar och naturområden ägs av kommunen medan 
de flesta tomterna inom området är privata. 

I områdets nordöstra del är tomterna små och innehåller ett 
fristående hus. Även i områdets sydöstra del är tomterna små och 
oftast är varje kvarter uppdelat i flera tomter. Utmärkt på kartan 
visas också några av de största aktörerna i området som har 
intervjuats om handelsplatsens framtid. 
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Figur 5.1. Karta över tomtgränser i Barkarby Handelsplats



5.2 ICA FASTIGHETER

Ica Fastigheter äger en stor del av Barkarby Handelsplats. Den största 
delen av tomten används av ICA Maxi men tomten huserar också 
verksamheter så som Webbhallen och Systembolaget. Butiken har byggts 
med två olika entréer, en för gående och en för bilburna kunder. Under 
markparkeringen finns idag ett parkeringsgarage. 

Catrine Axelsson, chef för projekt- och affärsutveckling på ICA Fastigheter 
AB ser en förändring i hur ICA planerar sin nya bebyggelse: ”Vi har tidigare 
byggt mycket i externa handelsområden. Vi har internt lite skämtsamt kallat 
det en låda på åkern med parkeringsplats. Externa handelsområden är ju 
kanske det som de flesta förknippar med oss på ICA, men i framtiden tror 
jag att vi kommer se få såna projekt, kanske inte något alls”. Istället vill 
ICA etablera sig i mer urbana miljöer där de har lokalen i bottenplan och 
arbetar med 3D-fastighetsbildning där folk bor eller jobbar. 

ICA Fastigheter förutspår att människor inte kommer att ha bil i samma 
utsträckning i framtiden och försöker att se till att förutsättningarna för 
gång, cykel och kollektivtrafik är goda när de planerar sina butiker. De har 
tillsammans med Göteborgs kommun utfört en mobilitetsanalys för en av 
sina etableringar där de har tagit reda på hur människor upplever och rör 
sig till och från platsen. Detta är något de har tänkt fortsätta jobba med i 
framtiden säger Catrine.

Catrine menar att ett av hoten med förtätning, vilket redan är ett 
problem idag, är den stora mängden bilar som försöker ta sig till vissa 
handelsplatser under samma tid. Hon menar att kunderna kan välja andra 
handelsplatser om det blir för bökigt och för långa köer. Men oftast är de 

tacksamma om ett område där de har butiker förtätas då det bidrar till ett 
ökat kundunderlag. Samma sak säger hon om mer handel: ”Handel föder 
handel”.

Förtätning av handelsplatser leder ofta till minskade parkeringsytor, något 
Catrine menar är en viktig fråga för de flesta ICA-handlare då de ofta 
räknar med en viss vinst per plats. Trots detta är parkering inte allt. ”Det 
inte är något som är helt avgörande eller gör att vi flyttar men däremot 
behöver man ju se till att man täcker behovet av parkeringar som finns. Och 
det är det som är så svårt att förutse för vi har ett sätt att röra oss med bil 
idag men om tio år så är det kanske något helt annat, eller kanske till och 
med om fem år.”. Så trots att parkeringen är en viktig del i utvärderingen av 
framtida etablering menar Catrine att det inte är av samma vikt som det 
tidigare har varit, ”Men det är viktigt att tillgängligheten till butiken är bra 
på ett eller annat sätt”. 

I ett av ICA Fastigheters projekt i Göteborg har de gjort en studie i hur folk 
rör sig. Där har de konstaterat att människor inte vill åka buss till butiken 
för att det upplevs vara långt till busshållplatsen och att vägen upplevs 
tråkig och otrevlig. Skulle problemen åtgärdas skulle fler personer åka 
buss. Därför påbörjas nu ett projekt där ICA Fastigheter tillsammans med 
handlaren ska jobba med flera initiativ i butiken för att påverka människor 
att göra andra val. Koncept som lånecyklar eller försäljning av dra-maten 
i butiken är något som har diskuterats. ”Här handlar det mycket om att 
handlaren i Göteborg hade en del idéer om att butiken skulle kunna påverka 
kunderna i en positiv utveckling”.
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5.3 PATRIZIA

Patrizia förvaltar en stor del av Barkarby Handelsplats idag. Området 
innehåller bland annat Stockholm Quality Outlet som är ett av 
handelsplatsens stora dragplåster. 

Johan Öhlund Lagerdahl, Head of Asset Management på företaget Patrizia 
i Sverige tror inte på den externhandeln som växte fram i samband med 
ABC-staden. Han menar att det måste finnas ett tydligare syfte med 
platsen och att framtidens handelsplatser kommer vara både smartare, 
ha ett bättre utbud och syfte. ” Det måste finnas en baktanke till att en 
butik finns där den finns. Platserna måste fungera i ett större sammanhang. 
Det måste finnas ett ankare, som tex IKEA eller Stockholm Quality Outlet, 
som gör att folk vill komma till platsen. Nu för tiden vill man finns i ett 
sammanhang.”.

Johan tror på en fortsatt användning av bilen i det korta perspektivet 
på 5-15 år och att ” När det gäller det långa perspektivet så behöver jag 
tillexempel siffror från Trafikverket på hur många ungdomar som idag 
tar körkort för att svara på frågan.”. Då Stockholm Quality Outlet är en 
destination som många reser långt för att besöka är han tveksam till 
alternativa transportsätt så som gång- och cykel för de som reser längst.

Även Johan ser problem med minskad bilparkering då det underlättar för 
handeln. ” Man pratar ofta om den bästa parkeringen. Människor vill stå så 
nära som möjligt och många känner sig dessutom otrygga i parkeringshus. 
Vi har de parkeringar som vi har för att försörja vår verksamhet.”

Ett exempel på handel som möjliggör hållbara transportsätt är Kungsängen 
där kunderna kommer till butiken för att testa sängar och köpa mindre 
varor så som kuddar. De skrymmande varorna, som sängarna skickas 
hem till kunden efter köpet. Trots detta tar människor ofta bilen dit ändå, 
menar Johan.

Transportfrågan till trots menar Johan att Stockholm Quality Outlet är 
väldigt bra ut miljösynpunkt. ”Vi ger kläderna en chans till ytterligare en 
säsong. Vi förhindrar att plagget slängs. Vi är alltså en del av livstiden på 
modet. Istället för att de coola jeansen ska dumpas så säljer man de vidare.”
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5.4 SLUTSATSER AV INTERVJUER

En slutsats som kan dras av intervjuerna är att markparkering är 
viktig för verksamheten, men beror på framtidens transportvanor. 
Johan Öhlund Lagerdahl på Patrizia poängterar dessutom skillnaden 
i besökare. Stockholm Quality Outlet har besökare utanför Stockholms 
län, en besöksgrupp som inte kan förväntas cykla eller resa kollektivt till 
handelsplatsen. Detta motiverar parkeringsbehovet i anslutning till deras 
verksamheter. 

Det finns en vilja för både ICA Fastigheter och Patrizia att finnas i ett 
sammanhang, Catrine Axelsson på Ica Fastigheter utrycker det som att 
handel föder handel. 

Sammanfattningsvis så finns det en vilja att följa utvecklingen även 
om framtiden är osäker. Ica Fastigheter har börjat se över alternativa 
transportsätt till sina anläggningar och är tacksamma om områden de är 
verksamma i förtätas då det ökar kundunderlaget. Men det får inte bli för 
bökigt så kunderna väljer en annan butik. 
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KAPITEL 6

VISUALISERING AV OMRÅDET



6.1 VISUALISERING AV OMRÅDET

1: 15 0001: 15 000

De stråk som har identifierats befinner sig 
främst utanför handelsområdet (Figur 6.1). Det 
finns tre kopplingar till väst och få kopplingar 
till området i öst.

E18 utgör en tydlig gräns för området (Figur 
6.2). Den medför att passage endast kan ske 
vid ett fåtal bestämda platser. Butikslokaler 
med tydlig framsida utgör andra gränser i 
området.

1: 15 000

Tre olika distrikt har identifierats i området (Figur 
6.3). Dessa utgörs av ett distrikt med småskalig 
bebyggelse, ett med tät stadsbebyggelse samt 
ett distrikt med gles handelsbebyggelse.
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Figur 6.1. Stråk i Barkarby Handelsplats Figur 6.2. Gränser i Barkarby Handelsplats Figur 6.3. Distrikt i Barkarby Handelsplats

Genom att visualisera Barkarby Handelsplats utifrån Lynchs metod (1960) 
har figurerna 6.1-6-5 tagits fram och sammanfattats i figur 6.6. 

Visualiseringen ligger till grund för SWOT-analysen i figur 6.7. 



1: 15 000 1: 15 000

De noder som har identifierats för området är 
torget i Barkarbystaden, en korsning mellan 
Barkarbystaden och handelsområdet samt 
en korsning mellan handelsområdet och 
Jakobsberg (Figur 6.4).

Områdets identifierade landmärken är av 
kommersiell karaktär och utgörs av Stockholm 
Quality Outlet och IKEA vilka båda är viktiga 
dragplåster till området. Ett annat landmärke är 
Barkarby Handelsområdes skylt vid områdets 
södra entré. Landmärkena visas i figur 6.5.

1: 15 000

I en samlad analys av området blir det tydligt 
hur de identifierade landmärkena avgränsas av 
gränser i form av vägar men också av bristen 
på vägar (Figur 6.6). 
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Figur 6.4. Noder i Barkarby Handelsplats Figur 6.5. Landmärken i Barkarby Handelsplats Figur 6.6. Samlad analys av Barkarby Handelsplats
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6.2 SWOT-ANALYS

Visualiseringen av området tillsammans med littera-
turöversikten har resulterat i en SWOT-analys (Figur 
6.7) där områdets styrkor, svagheter, hot och möjlig-
heter identifierades. 

Visualiseringen av området identifierade en tydlig 
skillnad i karaktären mellan distrikten. Brister i fram-
komligheten genom handelsområdet har identifierats 
både genom bristen på stråk och gränser runt om och 
i området. 

Samtidigt som E18 utgör en gräns mellan Jakobsberg 
och handelsområdet gör vägen området tillgängligt 
för bilister utifrån. Den nya tunnelbanan som anläggs 
i Barkarby möjliggör nya transportvägar genom om-
rådet. 

Områdets landmärken består uteslutande av kom-
mersiell karaktär vilka fungerar som ett dragplåster 
för kommunen. Genom att överbygga gränserna och 
skapa nya och förbättrade stråk kan området behålla 
sin lönsamhet och samtidigt bli en levande del av Jär-
fällas regionala kärna.
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Figur 6.7. SWOT-analys för Barkarby Handelsplats



KAPITEL 7 

BARKARBY HANDELSPLATS 2030

Figur 7.1. 3-dimensionell visualisering av Barkarby Handelsplats 2030



7.1 VISION

För att minska bilberoendet i Barkarby handelsplats blir en viktig strategi 
att öka möjligheterna till handel utan bil. Detta sker med minskade butiker 
och ökade möjligheter för hemleverans. 

Genom att minska parkeringsplatserna och placera parkeringshus 
i områdets utkant frigörs yta för gående och cyklister. Då området 
innehåller regionala dragplåster så som Stockholms Quality Outlet och 
IKEA placeras parkeringshus vid dessa för att behålla områdets regionala 
kundkrets. 

En viktig strategi för minskat bilberoende är placeringen av bostäder och 
arbetstillfällen i samma område. Dessutom integreras verksamheterna 

med andra funktioner så som restauranger och nöjesmöjligheter för att 
möjliggöra att flera ärenden kan utföras på samma plats. 

För att motivera besökare till alternativa transportsätt är det viktigt med 
en fungerande kollektivtrafik. Genom att implementera en spårvagnslinje i 
området blir resandet smidigt och pålitligt. En spårvagnsdragning skapar 
dessutom en trygghet för områdets verksamheter då hållplatserna blir 
fasta. 

Genom att minska markparkeringen och planera för bostäder kan 
områdets ekonomiska värde öka samtidigt som bostadsmarknaden 
mättas.

54Figur 7.2. 3-dimensionell visualisering av Barkarby Handelsplats 2030
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Visionen för området kan sammanfattas med de fyra huvudinriktningarna 
nedan. För att uppfylla visionen i området måste handelslokalernas ytor 
minska och deras lager decentraliseras. Området behöver fler funktioner 
för att uppmuntra att flera ärenden under samma resa kan göras. 

Mobiliteten för gående och cyklister måste förbättras både med ett 
ökat och förbättrat gång- och cykelnät, men också med ett förbättrat 
kollektivtrafiknät. 

Figur 7.4. Visionsbild Barkarby Handelsplats 2030 Figur 7.5. Visionsbild över torg Barkarby Handelsplats 2030

Figur 7.3. Fyra huvudinriktningar för Barkarby Handelsplats vision 2030
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För att minska bilberoendet i Barkarby handelsplats rekommenderar det 
här förslaget en ny huvudgata anpassad för gående och cyklister (Figur 
7.6). Gatan ska dimensioneras så att en ny kollektivtrafiklinje kan dras 

genom området. En ny kollektivtrafiklinje skulle öka mobiliteten i området 
och samtidigt koppla samman Barkarby och Jakobsberg. 

Figur 7.6. 3-dimensionell visualisering av Barkarby Handelsplats 2030
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För att området ska kunna behålla sin nuvarande funktion föreslås 
parkering i parkeringshus i områdets ytterdel (Figur 7.7). Placeringen 
skulle kunna medföra en minskad biltrafik inuti området samtidigt som 
tillgängligheten till områdets regionala dragplåster bevaras. 

Genom att minska butiksytorna kan en stadsmässig struktur uppnås 
i området. En blandad bebyggelse med flera funktioner skulle kunna 
möjliggöra att flera ärende kan göras under samma handelsresa, vilket 
kan minska biltrafiken i området. 

Figur 7.7. 3-dimensionell visualisering av parkeringsbyggnader och handelslokaler med bostä-
der ovanpå i Barkarby Handelsplats 2030
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7.2 ZONINDELNING

För att behålla sin funktion samt för att skydda området från buller från E18 
kan bebyggelsen längs motorleden behålla sin skala och parkeringsyta 
enligt figur 7.8. Handelslokalerna blir då synliga för bilister och kan på så 
sätt behålla sin identitet för dessa användare. I områdets mitt föreslås en 
tät bebyggelse som utgörs av och bostäder. Längs med parken och mot 
Barkarbystaden kan bostäder placeras.
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Figur 7.8. Förlsag för ny markanvändning i Barkarby Handelsplats
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7.3 MARKANVÄNDNING

Byggnaderna längs med E18 kan behålla sin skala men ändå anpassas till 
skalan längs Enköpingsvägen för att vara tillgängliga för bilister såväl som 
gående och cyklister. 

Vid E18 avfart norrut föreslås ett parkeringshus för att ta hand om motor-
driven trafik i anslutning till kollektivtrafik och gångbanor (Figur 7.9). Två 
till parkeringshus föreslås i området för att i framtiden kunna omvandlas till 
kvarter om behovet finns. Parkeringshuset i områdets mitt är främst avsett 
för boende och placeeras i anslutning till kollektivtrafik. Parkeringshus pla-
ceras strategiskt vid IKEA och Stockholm Quality Outlet då de är regionala 
dragplåster till området.

Bostäder föreslås längs med grönområden samt ovanpå handelslokaler 
längs med huvudgatan för gång- och cykeltrafikanter. Blandningen av verk-
samheter är tänkt att göra området levande under hela dygnet, inte bara 
under butikernas öppettider. 

Området är tänkt att husera ungefär 3400 nya boende. Intill grönområdet är 
det planerat för kommunal verksamhet så som skola och bibliotek. 
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Figur 7.9. Förlsag för nya byggnadsfunktioner i Barkarby Handelsplats



7.4 BEBYGGELSE

I områdena nära E18 föreslås att 
den äldre bebyggelsen bevaras och 
anpassas till den nya bebyggelsen 
med hjälp av eftermontering av 
byggnader längs gatan. De stora 
byggnaderna kan i framtiden 
användas till aktivitetscentrum för 
kultur och nöje. 

I större delen av området 
rekommenderas att de stora 
handelslokalerna byts ut mot kvarter 
med verksamheter i bottenplan. 
I exemplet till höger har handeln 
fått behålla sin yta då innegårdar 
placeras på handelslokalernas tak. 
Detta möjliggör att olika funktioner  
blandas och skapar en gångvänlig 
miljö.
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Figur 7.10. Befintlig bebyggelse längs med E18 Figur 7.11. Möjlig förtätning av befintlig bebyggelse längs med E18

Figur 7.12. Befintlig bebyggelse i Barkarby Handelsområde Figur 7.13. Möjlig förtätning av befintlig bebyggelse i Barkarby Handelsområde
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7.5 GATUNÄT

Gatunätet får en genare utformning med blandade trafikslag 
(Figur 7.14). Gatustrukturen binds samman med den stadsmässiga 
strukturen i Barkarbystaden och bildar på så sätt en naturlig 
förlängning av staden. En ny huvudgata förslås genom området.
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Figur 7.14. Förlsag för nytt gatunät i Barkarby Handelsplats
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7.6 CYKELNÄT

Cykelnätet förstärks i området och flera nya cykelvägar skapas som förbinder 
området med Barkarbystaden och Jakobsberg. Det regionala huvudcykelnätet 
behålls men får bättre förbindningar till omgivande områden. 

I Områdets mitt föreslås en ny huvudled (Figur 7.15). Leden ska koppla 
samman området med gränsande naturreservat och förse området med 
cykelpooler och cykelparkeringar. Huvudgatan kantas med en trädallé och 
ljus för att skapa ett tryggt och levande stråk.

Hyrcykelparkering i Barkarbystaden. Bild: Järfälla kommun, www.barkarbystaden.se/
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JAKOBSBERG

JAKOBSBERG

JAKOBSBERG

BARKARBYSTADEN

VEDDESTA
Figur 7.15. Förlsag för nytt cykelnät i Barkarby Handelsplats



7.7 GRÖNA STRÅK

Gångnätet förstärks genom att de stora parkeringsplatserna i området 
omvandlas till kvarter (Figur 7.17). Gatorna kantas med träd och grönska 
för att ta hand om dagvatten och bidra med trygghet (Figur 7.16). De 
stora gatorna i området har i planen separerade gång och cykelbanor, 
vilka avgränsas med en armerad gräsremsa. 

Planen förstärker förbindelserna med Barkarby och Jakobsberg. 
Områdets närhet till närliggande naturreservat förstärks av de nya 
gångstråken. Huvudgatan som i planen huserar spårvagn, bilar, cyklar 
och gående gör området levande. 

100 m

1: 10 000

NATURRESERVAT

GRÖNOMRÅDE

GRÖNT STRÅK

TECKENFÖRKLARING

Figur 7.16. Gatuplantering i Norra Djurgårdstaden, Stockholm.
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Figur 7.17. Förlsag för nya grönområden och gröna stråk i Barkarby Handelsplats
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7. 8 KOLLEKTIVTRAFIK

I det här förslaget föreslås spårvagn då det är ett statiskt alternativ som infriar 
trygghet i form av bestående hållplatser. Ett mer kostnadseffektivt alternativ som 
BRT eller en stombusslinje med mycket tät turtäthet kan appliceras på samma 
sträcka med samma princip.

För att motivera hållbara handelsresor är det viktigt att kollektivtrafiken är enkel 
och förbättrar resmöjligheterna.

Kollektivtrafiknätet förstärks i området med en spårvagn som förbinder 
handelsområdet med Jakobsberg centrum, Veddesta och Barkarbystaden (Figur 
7.18). Stationerna föreslås placeras vid Barkarbystadens torg, handelsplatsens nya 
torg samt i anslutning till parkeringshus. 

Spårtrafik skulle avlasta biltrafiken i området och samtidigt koncentrera den 
till områdets utkanter. Spårlinjen föreslås ansluta till både tunnelbanan och 
pendeltåget vilket skulle göra det enkelt att resa kollektivt till och från området. En 
ny busslinje föreslås för att avlasta spårtrafiken i områdets västra del (Figur 7.19).

1: 10 000

SPÅRVAGNS-
HÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS 

GÅNGAVSTÅNDS-
CIRKEL, 320 M

TECKENFÖRKLARING

Figur 7.18. Exempel på spårvagnsträckning för Järfällabanan. Bakgrundskarta: Järfälla kommun.
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Figur 7.19 Förlsag för ny kollektivtrafikslinje i Barkarby Handelsplats
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Figur 7.20. 3-dimensionell visualisering av Barkarby Handelsplats 2030. Siffrorna visar gatusektioner.

Figur 7.21. Förslag på gatusektion i Barkarby Handelsområde Figur 7.22. Förslag på gatusektion i Barkarby Handelsområde
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Gatorna ska utformas med god tillgänglighet för gående och cyklister 
enligt figur 7.23 och 7.24. Parkering bör i huvudsak ske i parkeringshus 
med undantag för tillgänglighetsanpassade platser och lastplatser. Dessa 
parkeringsplatser  placeras i en trädallé för att göra gaturummet tryggt 
och trivsamt samtidigt som genomträngliga ytor kan ta hand om delar av 
dagvattnet. 

Gatubredden utformas så att bussar ska kunna köra på samtliga gator i 
området. Detta möjliggör nya kollektivtrafikleder i framtiden. 

Gående och cyklister tilldelas utrymme med god bekvämlighet enligt 
kommunens riktlinjer. 

Då området befinner sig mellan två centrum föreslås en låg bebyggelse 
som varierar mellan en till fyra våningar. 

1
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Figur 7.23. Förslag på gatusektion i Barkarby Handelsområde
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På områdets huvudgata blandas alla trafikslag för att 
skapa en levande gata. Gående och cyklister rör sig med 
god komfort och avgränsas med en armerad gräsmatta 
för att ge ett grönare intryck och ta hand om dagvatten 
samtidigt som banorna får en tydlig uppdelning för ökad 
trygghet.

Plats för av- och pålastning kan göras på ena sidan av 
gatan. I gatans mitt föreslås spårvagn på ett gräsklätt 
underlag som en del i en strategi att minska de 
ogenomträngliga ytorna och öka grönskan i området. 
Spårvagnen kantas av en trädallé. 

Spårvagnshållplatserna nås via separata övergångsställen 
i anslutning till hållplatserna.
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Figur 7.24. Förslag på gatusektion i Barkarby Handelsområde



KAPITEL 8 

SLUTSATS



Studien har genomförts för att svara på om det är möjligt att minska 
externhandelns bilberoende genom förtätning utan att den förlorar sin 
tillgänglighet.

Forskningsfrågan har besvarats genom de tre underfrågorna nedan.

• Kan förtätning bidra till ett minskat bilberoende? 

• Hur kan en handelsplats förtätas utan att förlora sin tillgänglighet?  

• Hur kan en handelsplats förtätas och behålla sitt ekonomiska värde? 

Resultatet av litteraturstudien visar att förtätning kan leda till ett 
minskat bilberoende då människor åker mindre bil i tätbebyggda 
områden. Förtätning som enda strategi för ett minskat bilberoende är 
trots detta inget att rekommendera då dess påverkan har visat sig vara 
mycket liten (Stevens 2017). För att se betydande resultat i städer med 
befintlig kollektivtrafik ska förtätningen ske tillsammans med en utökad 
tillgänglighet till alternativa transportsätt (Buehler et. Al. 2016). 

En viktig strategi i arbetet med områdesförslaget blev att förbättra både 
kollektivtrafiken och gång- och cykelnätet i området samtidigt som 
det förtätades. Resultatet blev en tillgänglig handelsplats för flera olika 
trafikslag med en minskad tillgänglighet för biltrafikanter. Då den minskade 
tillgängligheten för biltrafiken balanseras av en ökad tillgänglighet för 
alternativa transportslag kan handelsplatsen förtätas utan att förlora sin 

tillgänglighet.

Genom att blanda funktioner och anpassa stadsnätet för gående kan 
koldioxidutsläppen minska samtidigt som sociala vinningar kan göras 
(Dunham-Jones & Williamson 2008). Det här gör att boende och anställda 
i ett område kan utföra sina shoppingbehov där de befinner sig. 

Då områdets funktion till stor del består av handel måste platsen tillåtas 
behålla sina funktioner för att behålla sitt ekonomiska värde. De alternativa 
transportmedlen i området tillåter en större tillströmning av människor 
än vad som tidigare varit möjligt. Genom en strategisk placering av 
parkeringshus vid regionala dragplåster kan besökare fortsatt ta sig till 
området med bil där det inte finns andra alternativ. 

Ett förbättrat transportnät för gående-, cyklister och kollektivtrafikanter 
tillsammans med en ökad blandning av funktioner gör det möjligt för 
området att behålla sitt ekonomiska värde vid förtätning.  

Det är alltså möjligt att minska externhandelns bilberoende genom 
förtätning, om det görs i kombination med en ökad kollektivtrafik i området. 

8.1 SLUTSATS
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KAPITEL 9

DISKUSSION OCH FRAMTIDA STUDIER



Under studiens början var tanken att fokusera på hur den externa handeln 
kunde förtätas för att öka sin hållbarhet. Några veckor in blev det tydligt 
att detta angreppsätt var för brett för studiens omfattning och syftet 
avsmalnades till att fokusera på ekologisk hållbarhet. Den ekologiska 
hållbarhetsaspekten är även den mycket bred och innefattar allt från 
mobilitet, material och byggprocess till huruvida det är ekologiskt hållbart 
att riva befintliga byggnader för att bygga nytt. Hållbarhets begreppet är 
mycket brett och öppet för tolkning, därför valde författaren att fokusera 
på ett minskat bilberoende, då det är en viktig fråga inom ekologisk 
hållbarhet som kan besvaras inom ramen av detta arbete. 

Informationen som samlats genom böcker, artiklar, rapporter och 
konferensmaterial har bidragit med information om handelns utveckling 
och hur den kan utformas för att passa framtidens städer. Informationen 
från litteraturstudien gav också kunskap inom förtätning och dess 
effektivitet mot ett biloberoende område. 

De referensobjekt som har studerats i rapporten har visat att förtätning 
med blandade funktioner kan vara en strategi för lyckad stadsomvandling. 
Referensobjekten var också till hjälp i den kreativa processen med 
områdesförslaget. Att studera exempel på två olika skalor var givande 
för projektet då områdesförslaget resulterade i ett mellanting som var 
anpassat till platsen och motsvarade kommunens mål för området. Fler 
referensobjekt hade kunnat leda till en bredare bild och en större kunskap 
inom stadsomvandling. För studiens omfattning anser författaren dock att 

referensobjekten var bidragande och tillräckliga. 

Kunskapsinhämtningen innefattade rapporter med intervjuer där aktörer 
inom handeln har intervjuats, dessa var intressanta för studien och 
kompletterades med egna intervjuer där två av de största markägarna 
i Barkarby handelsplats intervjuades. Intervjuerna gjorde det möjligt 
att se hur en stadsomvandling med fokus på förtätning och minskat 
bilberoende betraktas ur intressenternas perspektiv. Detta var en viktig 
del i att besvara frågan om hur en handelsplats kan förtätas och behålla 
sitt ekonomiska värde. Även här hade det varit intressant för studien med 
fler intervjukorrespondenter och om arbetet pågått under en längre tid 
hade ett större fokus på att kontakta markägare och övriga intressenter 
kunnat genomföras. 

Områdesförslaget var en tidskrävande del av arbetet. Det var viktigt för 
studien att förslaget gav svar på om en handelsplats kan förtätas utan att 
förlora sin tillgänglighet och samtidigt behålla sitt ekonomiska värde. Då 
detta är en kvalitativ studie har fokus legat på meningar och innebörder 
snarare än statistik och verifierbara samband. Hur vetenskapligt 
resultatet i den här delen av rapporten är, kan tolkas på flera sätt. 
Områdesförslaget hade kunnat se annorlunda ut och ändå gett samma 
svar på forskningsfrågan. Förslaget visar att möjligheten att förtäta en 
handelsplats utan att den förlorar sin tillgänglighet och ekonomiska värde 
finns, men det visar inte det enda sättet detta kan göras på. 

9.1 DISKUSSION
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En förutsättning för områdesförslaget är möjligheten till hemleverans av 
stora varor. Det finns studier på detta men det vore intressant att utföra 
fördjupade studier i hur den här typen av varuutlämning kan planeras för 
att minska både varutransporter och personbilar. 

I områdesförslaget föreslås en spårväg genom området trots rapporter 
om hur stora investeringskostnader spårtrafik kräver i jämförelse med 
busstrafik. En djupare studie i verksamheters vilja att etablera sig i ett 
område med tät busstrafik gentemot spårtrafik bör genomföras innan ett 
beslut tas angående detta. 

9.2 FRAMTIDA STUDIER
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BILAGOR



Är det okej om jag spelar in?

Är det ok om jag publicerar ditt namn i rapporten?

Vad är din roll på företaget?

Hur ser ni på framtidens handelsplatser?

Hur tror ni att människor kommer ta sig till handelsplatsen/era 
stormarknader i framtiden?

Skulle minskad parkering bidra till att ni omlokaliserar er verksamhet till 
ett, med bil, mer lättillgängligt område? 

Ser ni minskad markparkering som ett hot mot er verksamhet?

Hur tror ni att människor kan motiveras till hållbara färdmedel till en 
handelsplats?

Vilka hot och möjligheter ser ni med förtätning av handelsplatser så som 
tex Barkarby?

Hur ser ert företag på E-handel?

BILAGA 1. INTERVJUMALL
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