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Abstract 

In the 90's the establishment of external trade centers had a strong growth in 

Sweden, primarily in large and medium cities. Gradually took smaller towns by 

this development. In larger cities with larger and growing customer base than in 

small towns were not affected by the trade centers heavily, but in the smaller 

towns where the customer base was smaller, there was a risk that it created a 

negative competitive relationship between external trade center and trade in the 

citycenter. In some cases, competition is a positive development for both the 

citycenter and external trade areas, but in some cases there was a risk that the 

center became impoverished. In such situation there are theories that the 

different variety of different types of goods should be at the center and in 

external trade center could lead to a balanced trade relationship. Otherwise, 

customers may come to replace their consumption in the citycenter with 

consumption of external trade center. The external trade center in Strängnäs 

called Solberga trade center. There are plans for Solberga trade center to grow 

their business. Solberga trade centre is located approximately 5 kilometers from 

the city center.  There are living many people in Strängnäs today, that need good 

accessibility to Solberga trade centre and the citycenter, for instance many 

elderly people with limited ability to move. Lower accessability in terms of 

distance could create social groups in the city. This can be countered by other 

attractive activaties in the city Centre. Many that require good accessibility to 

trade lives in Strängnäs. When supply and attractions in other areas than the 

trade in the citycenter, this may promote social inclusion in the center that can 

counteract social segregation.  

Strängnäs has an advantageous geographic location, with the strong labor 

market regions around Stockholm area allowing Strängnäs has a large 

proportion of people living in the city who commute to Stockholm and other 

larger towns for work. The city also has a unique history, an increase in 

population and a high proportion of elderly population, which means that the 

city has the potential for both positive trend with an external trade center and a 

vibrant city center. To help it should also seek to separate the sale of concealing 

goods and groceries at various locations. It should also increase the availability 

of special non-motorists to external trade Centre and bet on the "idyllic" 

pedestrian area in the center. The role of the municipality with their power to 

control the use of the ground is important and can be used to adjust the external 



 
 

trade development to Strängnäs development I other areas such as population 

growth and effects on the trade in the city centre.  

Keywords: Availability, attractiveness, social segregation, social integration, 

trade structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referat 

På 90-talet hade etableringen av externhandelscentrum en kraftig tillväxt i 

Sverige, främst i stora och medelstora städer. Successivt tog mindre städer efter 

denna utveckling. I större städer med större och växande kundunderlag än i små 

städer påverkades inte centrumhandeln så kraftigt. I de mindre städerna däremot, 

där kundunderlaget var mindre fanns det risk för att det skapades en negativ 

konkurrerande relation mellan externhandelscentrum och centrumhandeln. I 

vissa fall kunde konkurrensen ge en positiv utveckling för både centrumhandeln 

och externhandeln men  det kunde också finnas rist för att centrum successivt 

utarmades. Vid en sådan situation finns teorier om att olika utbud med olika 

typer av varor bör finnas i centrum respektive i externhandelscentrumet så att 

handelsförhållandet kan balanseras. I annat fall kan kunderna komma att ersätta 

sin konsumtion i centrum med konsumtion i externhandelscentrumet. Det 

externa handelscentrumet i Strängnäs kommun heter Solberga handelscentrum. 

Det finns planer på att Solberga handelscentrum ska utöka sin verksamhet. 

Tillgängligheten till Solberga och centrum ser olika ut för olika målgrupper. 

Solberga ligger cirka 5 kilometer från stadskärnan. I Strängnäs bor många som 

kräver god tillgänglighet till handel t.ex. en större äldre befolkning med 

begränsad rörlighet. Sämre tillgänglighet i form av längre avstånd till handel för 

en målgrupp kan skapa sociala klyftor i staden. Detta kan motverkas om det 

finns andra attraktiva verksamheter som lockar i centrum. När attraktion finns 

även på andra områden än attraktion genom handel i centrum kan detta innebära 

att social integration främjas i centrum.  

Strängnäs har ett fördelaktigt geografiskt läge med närhet till starka 

arbetsmarknadsregioner kring Stockholmområdet. Detta gör att Strängnäs har en 

stor andel invånare som pendlar till Stockholm eller andra större orter för arbete. 

Staden har även en unik historia, en befolkningsökning och en stor andel äldre 

befolkning vilket gör att staden har förutsättningar för att utvecklas positivt med 

ett externt handelscentrum och en levande stadskärna. För att bidra till det bör 

kommunen också sträva efter att separera försäljningen av skymmande varor 

och dagligvaror på olika platser. Kommunens roll med befogenheter att reglera 

användandet av marken är av stor betydelse och kan användas för att kunna 

anpassa externhandelsutvecklingen till Strängnäs stads utveckling inom andra 

områden som t.ex. befolkningsökningen eller effekter på centrumhandeln.  

Nyckelord: Tillgänglighet, attraktivitet, social segregering, social integration, 

handelsstruktur 
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1.0 Inledning 

Fenomenet externhandel har de senaste två årtiondena varit mycket 

omdiskuterat på grund av dess snabba utbredning under 1990- och 2000-talen. I 

50–60-talets samhälle där mjölkbutiken var den vanligaste butiken i varje 

kvarter gick människor runt till varje enskild affär i staden för att köpa olika 

typer av varor. På slutet 60-talet ersattes denna marknad nästan helt av 

snabbköpsbutiker för att senare utvecklas till varuhus och gallerior. Det 

befintliga köpbeteendet ersattes successivt med en snabbköpstrend. Det tog 

däremot fram till 90-talet innan externhandeln skulle få en helt avgörande roll 

när det gällde handelsfördelningen i många svenska städer (Boverket, 2004, s 8). 

Det amerikanska begreppet ”urban sprawl” uppkom i och med fenomenet med 

utglesning av städer i USA i början och mitten av 1900-talet. ”Urban Sprawl” 

har fått många definitioner av olika författare och forskare. Enligt Sierra club, 

som anses vara den mest inflytelserika miljöorganisationen i världen enligt 

Kummel, 2006, definieras ”urban sprawl” som när det sker en rumslig 

separering av människor som kräver att människor har bil för att kunna förflytta 

sig mellan platser som erbjuder utbildning, arbete, handel och fritidsaktiviteter. 

”Urban Sprawl” var en konsekvens av en markexploateringstakt som var högre 

än befolkningsökningen i staden. Med detta följde stora konsekvenser för 

samhället såsom funktionsseparering d.v.s. en rumslig spridning av funktioner i 

staden, minskad boendetäthet, förändring av markanvändning och negativa 

effekter på miljön till följd av större utsläpp av ökad trafiktäthet (Kummel, 2006, 

s 22-26). 

I mindre städer med traditionella centrum och ett externt handelscentrum har det 

ibland skapats handelskonkurrens som har fått konsekvenser för 

handelsfördelningen i staden. Vid en stark konkurrerande relation mellan 

handelsaktörerna kan det finnas risk för att handeln i stadskärnan på sikt kan 

drabbas hårt. Konsekvenser för delar av befolkningen kan bli sämre 

tillgänglighet, ökat bilberoende och negativa sociala konsekvenser såsom att 

mötesplatser tappar attraktivitet och staden kan upplevas som otrygg (Emenius, 

2013, s 17, 48). Vid en kompletterande relation mellan ett externt 

handelscentrum och handeln i stadskärnan kan positiva effekter uppstå. Några 

exempel på dessa är; fler arbetsplatser, ekonomisk vinning för kunden med 

sänkta priser till följd av konkurrens, ökad social rörelse och integration och att 
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stadskärnans invånare får bättre tillgänglighet till vissa varor som inte finns i 

centrum och som annars krävde en resa till en annan kommun.  

Strängnäs kommun är en relativt liten kommun till invånarantalet med 33 000 

invånare, dock växer den både vad gäller både befolkning och till antalet 

bostadsområden. Exploateringstrycket är högt i Strängnäs. Förtätning av 

stadskärnan samt nya bostadsområden utanför stadskärnan har tillkommit främst 

för att möta efterfrågan på bostäder. Ett externhandelscentrum, Solberga 

handelscentrum finns i utkanten av staden för att komplettera centrumhandeln i 

stadskärnan (Strängnäs kommun, 2009a, s 7). Karta ser ni nedan i bild 1.  

 

Bild 1, A visar Strängnäs stads lokalisering.  Källa: Http://maps.google.se 

1.2 Problemformulering 

En liten stad med en utveckling mot separering av samhällsfunktioner kan möta 

en osäker framtid vad gäller handelsstruktur, stadskärna och sociala mönster i 

staden. Lokaliseringsval och planering med inriktning på att funktioner ska 

integreras med varandra i staden, i samband med ett växande extern 

handelscentrum är av avgörande betydelse för en mindre stad. Myndigheter 

uppmanas härmed att hantera separerande processer utifrån ett kritiskt 

perspektiv för att motverka de extrema amerikanska effekterna av ”Urban 

Sprawl” där bilen blev en nödvändighet för rumslig rörelse (Kummel, 2006, s 

22-26). Mot denna bakgrund är rapporten intressant utifrån många städers 

handelssituation med redan etablerad, expansionsplaner eller etablering av ett 

exterhandelscentrumen i en stad. Förändringar av denna struktur i en stad får 
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konsekvenser för både invånarna och myndigheterna och därför anses ämnet 

vara av samhälleligt intresse. Den här rapporten om Strängnäs kommuns 

handelsförutsättningar samt framtidsutveckling med Solberga externcentrums 

planerade expansion bidrar till samhällsdebatten kring exterhandelsetableringar i 

mindre svenska städer. Jag menar att externhandelsetableringar och effekterna 

av dessa är en samhällsfråga som är högst aktuell för många mindre städer i 

Sverige. Beslut om externa handelscentrum i mindre städer har fått negativa 

konsekvenser som kommuner idag försöker motverka, ofta genom 

upprustningsprogram i centrum. Genom att lyfta frågan om externhandelns 

lokalisering, effekter och etablering kan vi förhoppningsvis förhindra några av 

de liknande problem som annars kan uppstå i framtiden i många städer.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom att göra en fallstudie utreda Strängnäs kommuns 

handelssituation efter den planerade utbyggnaden av Solberga handelsområde. 

Syftet är även att föreslå hur Strängnäs kommun kan gå tillväga för att fortsätta 

sträva efter sitt mål om en balanserad handelssituation mellan stadskärnan och 

Solberga handelscentrum. Vidare specificeras mina frågeställningar enligt 

nedan: 

 Hur kommer handelsstrukturen att se ut i Strängnäs efter Solbergas 

expansion och vad kan förändringen på Solberga få för konsekvens för 

handeln i centrum?  

 Hur påverkas tillgängligheten och attraktiviteten?  

 Vad har Strängnäs stad för förutsättningar för en positiv 

konkurrenssituation mellan stadskärnan och Solberga handelscentrum? 

2.0 Metod 

Fallstudien genomförs med litteratur, artiklar och offentliga handlingar som 

huvudunderlag. Kompletterande information från andra källor vid personlig 

kommunikation och mejlkonversationer och kartor används för att få en 

helhetsbild. Fallstudien byggs upp av teorier och tidigare undersökningar om 

samma ämne som beskrivs i kapitel 3. Utifrån teorierna och 

litteraturgenomgången definieras huvudteman kring fenomenet om handel i 

småstäder med externt handelscentrum som sammanfattas i en tabell i bilaga 1. 

Denna litteraturlista med definierade teman till varje bok eller artikel skapades 

för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta fram vilka teman som borde 

prioriteras. Vid en fördjupning av mitt område sätts de lokala företeelserna in i 
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varje definierat tema med anledning för att strukturerat beröra de viktiga 

synvinklarna i kapitel 4. I kapitel 5 dras paralleller och slutsatser utifrån kapitel 

3 och 4. Avslutningsvis diskuteras varje tema i kapitel 6. 

Med syfte att undersöka hur Solberga handelsområde påverkar centrumhandeln i 

Strängnäs följer en analys av processerna som påverkar området. Processer som 

påverkar handelssituationen kan väljas att analyseras separat eller göras 

tillsammans. Processer kan analyseras utifrån möjligheten att processerna kan 

påverka varandra som t.ex. att Solberga handelsområdes expansion och 

stadskärnans upprustning kan påverka varandra. Då skapas möjligheter för att 

analysera det specifika ämnet i sin helhet och öppnar upp för möjligheten att 

upptäcka samband mellan processerna i sig. Detta kallas för en holistisk analys. 

I mitt fall ska slutsatser dras utifrån en helhetssyn eftersom fallstudien ska leda 

till resultat som berör Strängnäs stad som en helhet och inte bara Solberga och 

centrumhandeln för sig. Därför bör processerna ses som att de påverkar varandra 

istället för att utgå från endast en lokal påverkan. För att förstå fallet i sin helhet 

i denna rapport krävs en djupdykning i Solberga handelscentrum och Strängnäs 

stads nuvarande situation utifrån processer och samband. En inriktning på 

processerna som separata hade krävt en kompletterande helhetsanalys för att 

kunna dra slutsatser för de unika lokala processerna som påverkar Strängnäs 

stad som helhet (Denscombe, 1998, s 149-155). En stad är dynamisk och 

förändras med tid och händelser, och jag ser därför att en analys med 

inriktningen att processerna påverkar varandra är en fördel i mitt ämne. Med 

denna holistiska inriktning skapas möjligheter för en fördjupning av fallet, hellre 

än en bred studie. Detta kallas för en fallstudie, vilket kommer att användas i 

denna uppsats. Fallstudien utreds ur ett holistiskt perspektiv vilket passar väl för 

fallstudier som analyserar processer och relationer. Fördelen med en fallstudie är 

att flera källor kan användas. Olika typer av data, både kvalitativa och 

kvantitativa kan kombineras för att skapa en övergripande helhetsbild. Med 

kvantitativa data menas de data som är mätbara som ofta används vid statistiska 

analyser. Kvalitativa data är data som inte är mätbara utan fokuserar mer på 

processer där fokus ligger i att förstå människors beteende eller sociala mönster. 

En kombination av kvantitativ och kvalitativ data kallas metodkombination 

(Denscombe, 1998, s 149-155). Då kombineras olika perspektiv. I denna rapport 

används både kvantitativa och kvalitativa källor. Nackdelen med metoden är att 

studien kan ifrågasättas vad gäller generaliserbarhet och representativitet för 

andra fall i och med att dessa typer av studier ofta är ensamma i sitt slag. 

Generaliserbarheten i sin grad kan variera utifrån andra falls överensstämmelse 
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och likheter mot detta fall (Denscombe, 1998, s154). Fallet i min fallstudie 

valdes inte slumpmässigt utan var ett resultat av en övervägning av de 

karaktäristiska egenskaper som mitt fall har som återfinns i litteratur och 

forskning. Detta skapar möjligheter för att studien kan tillämpas på liknande fall. 

Egenskaperna som övervägdes var stadens storlek, stadens identitet, avståndet 

från Solberga handelscentrum till centrum och typ av handelsvaror i centrum 

och i Solberga handelsområde. Bland mindre städer med liknande egenskaper 

kan sannolikt studien tillämpas.  

2.1 Inriktning och fokus 

Huvudfokus i denna rapport är Strängnäs tätorts centrumhandel och Solberga 

externhandelscentrum. Därför kommer jag att rent geografiskt inte analysera de 

påverkningsbara externa handelsfaktorerna utanför tätorten ingående som skulle 

kunna vara andra externa handelscentrum eller orter som finns. I dagsläget finns 

inget ytterligare handelscentrum med liknande eller större storlek inom 

Strängnäs kommuns gränser. 3 mil väster om Strängnäs ligger Eskilstuna med 

det externa köpcentrumt Tunapark. Detta köpcentrum kan vara av betydelse för 

Strängnäs handel men på grund av att det förväntas en ökning inom handeln 

totalt på både detaljhandel och volymhandel så analyseras inte dessa köpcentra 

närmare (Strängnäs Handelspolicy, 2012a, s 9). Miljöfrågan kring externa 

köpcentrum är intressant utifrån många perspektiv. Med anledning av att 

miljöfrågan är detaljerat utredd av många, både statliga institutioner och 

forskare, har jag valt att inte fördjupa mig i miljöfrågan.  

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i huvudsak genom Umeå Universitets biblioteks 

databaser LIBRIS, DEEP, EBSCO men även Google Scholar. En genomgång av 

de mest relevanta källorna i varje funnen artikel gjordes för att finna ytterligare 

ämnesspecifik forskning. Dessa valdes ut genom att överväga validitet och 

reliabilitet. Vid datainsamling har mina sökord varit ”externhandelscentrumets 

uppkomst”, ”centrumhandel i småstäder”, ”centrum och externhandel”,” 

external centras and citycentre” och ”external centras city effects”. Vid fåtal 

tillfällen har endast ”External centre” och ”externhandelscentrum” använts då 

sökningen inte funnit något på de övriga sökorden. De flesta artiklar och 

material har hittats genom att söka efter relevanta källor i respektive artikel. 

HUI, Handels Utredningsinstitut har en databas speciellt för information och 

fakta om centrumhandel, samt extern handel även för enskilda externa 

handelscentrum. Denna information är mycket detaljerad men dyr och kan av 
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ekonomiska skäl tyvärr inte användas för denna rapport. Allmänt tillgängliga 

rapporter från HUI har dock använts.  

Svåra ord som påträffades i samband med min litteraturgenomgång och som 

används i denna rapport sammanfattas i en definitionslista, se tabell 1 på s 7. I 

denna rapport har konkurrens och framförallt balanserad konkurrens kommit 

upp som uttryck i många olika sammanhang både i litteratur och muntlig 

kommunikation. Innebörden av detta uttryck kan variera beroende på vem som 

frågas och i vilket sammanhang. Komplexiteten av uttrycket balanserad 

konkurrens med dess olika innebörd beroende på informant gör att jag väljer att 

definiera balanserad konkurrens enligt positiv konkurrens d.v.s. att 

konkurrensen inte ger en total negativ effekt på den andre parten. Det är också 

viktigt att ta i biaktande att uttrycket i denna uppsats presenteras primärt utifrån 

planerarnas perspektiv. I vissa sammanhang kan andra perspektiv på 

konkurrenssituationen lyftas fram, som t.ex. i kapitel 4.4 där handlarens 

perspektiv lyfts fram. Betydelsen kan skilja framförallt inom grupperna 

planerare, handlare och konsumenter. Dessa tre grupper kan ha olika behov 

vilket gör att konkurrensen kan ses på olika sätt.  
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Tabell 1 Definitioner 

Ord Definition 

Stadskärna, centrum, city* ”En tätort med detaljhandel, varuhus, 

gallerior, restauranger, kulturinrättningar, 

offentlig service, kan även vara kontor 

och lägenheter”. 

Landsbygd* ”Område med lantlig bebyggelse”. 

Gårdsgator/blandgator* ”Där oskyddade trafikanter har 

företräde”. 

SV- skymmande varor* ”Sällanköpsvaror (menas med t.ex. 

elektronik, kläder och möbler), 

volymhandel, varor som svårt kan ligga i 

centrum av utrymmes- och 

hanteringsskäl, t.ex. vitvaror”. 

DV- dagligvaruhandel* ”Mest livsmedel, system- och 

apoteksvaror, hygienartiklar, blommor 

etc”.  

Centrumstruktur Centrumets läge, funktion, form, 

betydelse (Book, Eriksson, 1999, s 83). 

Tillgänglighet ”Möjlighet att ta del av något 

eftersträvansvärt”**, kan även beskrivas 

som nåbarhet och närhet (Holm, 

Svedström, 2004, s 27).  

Försäljningsindex***  Faktisk omsättning dividerad med 

försäljningsunderlag i 

dagligvaruhandeln/externvaruhandeln 
 

Detaljhandel ”Detaljhandel definieras som 

sista ledet i distributionskedjan för varor 

från producent till konsument”**, delas 

ofta in i sällanköpshandel och 

dagligvaruhandel (Svensk handel, s1, 

2012) 
 

*Definieras enligt Strängnäs kommuns Handelspolicy antagen av 

kommunfullmäktige 2012-10-29. 

** direkt utdrag från Nationalencyklopedin 

*** direkt utdrag från www.handelnisverige.se 

 

http://www.handelnisverige.se/
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2.3 Validitet och reliabilitet  

Trovärdighet och pålitlighet ska alltid ifrågasättas. Det som skrivs har alltid 

tolkats och uttryckts av någon annan. Därför krävs medvetenhet om att 

ytterligare tolkningar av texten kan leda till missuppfattningar. Därför är det 

viktigt att titta på hur trovärdigt materialet verkar vara och hur författaren har 

hanterat sina källor och egna åsikter samt att jag är medveten om min egen 

tolkning (Denscombe 1998, 301, 302). Min uppdragsgivare Strängnäs kommun 

har inga avsikter att styra rapportens utfall. Min roll är härmed att förhålla mig 

objektivt i min genomgång av både kommunens och andras offentliga 

handlingar för att få ett riktigt vetenskapligt resultat. Härmed gäller att rapporten 

kan få ett utfall som antingen strider eller inte strider mot kommunens egna 

undersökningar. Försiktighetsåtgärder vidtags då information anses som känslig 

för att publiceras för allmänheten. Rapporten är skriven av en Strängnäsbo med 

nära relation till anställda på Strängnäs kommuns planavdelning. Min ambition 

är att detta inte ska påverka varken resultatet eller granskningen av material men 

en nollpåverkan är svår att anta.  

Det finns stora skillnader på primära och sekundära källor när det gäller dess 

trovärdighet. Primära källor har tolkats en gång, medan sekundära har tolkats 

två, vilket ökar risken för missuppfattning (Greener, 2008, s 21). I min teori- och 

dokumentinsamling har jag strävat efter att använda mest primärkällor, dvs. den 

ursprungliga författarens litteratur, men på grund av praktiska skäl har 

primärkällan inte alltid hittats. När det gäller de offentliga 

dokumenthandlingarna använder jag alltid primärkällorna som t.ex. den antagna 

Handelspolicyn av Strängnäs kommun och inte en annan källa som beskriver 

den. Jag har tittat på vem och i vilket syfte dokumenten eller böckerna skrevs, 

samt relevans dvs. årtal de publicerades. Eftersom frågan om externhandelns 

konsekvenser började på 2000-talet skrevs mycket i ämnet då, däremot mindre 

senare som jag har hittat, vilket kan göra att relevansen i vissa fall minskar. 

Harris och Ullmans teori från 1945 är den äldsta använda teorin i kapitel 3 men 

det är också en utav de klassiska modellerna för stadsplanering och ligger till 

grund till många teorier i senare tid. Därmed anses teorin vara relevant trots att 

den generella inriktningen är att använda äldre teorier och fakta så lite som 

möjligt på grund av att relevansen generellt minskar med tiden. Jag hanterar 

fakta äldre än 2000 med stor försiktighet på grund av att 

exterhandelsutvecklingen har utvecklats mycket sedan sekelskiftet. Metoden att 

analysera vissa processer och utesluta andra som t.ex. miljöfrågan kan göra att 

relevansen på resultatet minskar eftersom processer som påverkar mitt resultat 
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kan ha uteslutits. Kompletterande analyser är att föredra för en ökad 

generaliserbarhet och relevans.  

De rapporter jag har grundat min analys på har ibland andra syften än just 

externhandelns relation till centrumhandeln. Detta beror på att rapporterna är 

skrivna av respektive offentlig förvaltning, t.ex. Trafikverket, Boverket, 

kommuner med flera vilket gör att respektive handlings utgångspunkt är olika 

för varje förvaltnings syfte.  

3. Teori 

Detaljhandelsstrukturen står inför många utmaningar och i många städer står den 

inför en negativ utveckling om inte det sker omstruktureringar i handeln. Detta 

slog Handelns Utvecklingsråd fast vid i deras artikel år 2010, ”Härifrån till 

framtiden-detaljhandeln i Sverige 2025”, där de syftade till att måla upp en 

vision om detaljhandels struktur i Sverige år 2025. Metoden som användes var 

att identifiera de hinder som hämmar den svenska detaljhandeln i mindre städer 

genom en framtidsprognos. Detaljhandelns överlevnad och tillväxt har många 

påverkningsbara faktorer och relationerna mellan dem är ofta komplexa. Den 

generella förutsättningen för en levande detaljhandel i en stad är att staden har 

en befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten kan få en stark eller svag verkande 

effekt på detaljhandeln beroende på hur mycket tillväxten är till skillnad från 

tidigare år.  En generell minskning minskar efterfrågan på detaljhandelsvaror 

och leder ofta på lång sikt till detaljhandelns nedläggning medan 

befolkningstillväxt bidrar till motsatsen. Med ett negativt inflyttningsnetto kan 

inte staden på lång sikt erhålla en levande detaljhandel med förväntad sjunkande 

köpkraft som konsekvens. I ytterst få fall kan detaljhandel i en stad med 

befolkningsminskning bäras upp av kunder från andra kommuner som har ett 

kundöverskott i förhållande till utbud (Rämme, 2010, s 10-15).  

I Sverige har externhandeln ökat drastiskt sedan 90-talet för att år 2001 utgöra 

30 % av omsättningen i detaljhandeln på många orter (Holm, Svedström, 2004, s 

10). Genom en ändring i Plan- och bygglagen år 1987 fick kommuner själva 

besluta om marken och hur den ska användas (Hagson, 2003, s 41). Hur olika 

kommuner har ställt sig till etableringen av externhandelscentrum har varierat. I 

Norge finns t.ex. ett tillfälligt förbud mot exterhandelsetableringar och i 

Danmark har man utvecklat en mycket stor försiktighet jämtemot 

externhandelsetableringar än tidigare (Haraldsson, Svensson, 2002, s 14).  
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3.1 Handelsstruktur 

De två geograferna Harris och Ullman har beskrivit i sin bok ” The nature of the 

cities” från 1945, effekten av uppdelning av olika varor på olika platser. 

Cirkelmodellen, sektormodellen och flerkärnmodellen berör bl.a. relationen 

mellan centrumhandel och externhandel. Cirkelmodellen och sektormodellen 

fokuserar på ett centrum även när staden växer i storlek medan flerkärnmodellen 

utökar antalet centrum varefter staden växer. Denna kallas för ”Multiple nuclei”. 

Författarna menar att ett centrum är mer fördelaktigt för koncentration av en viss 

typ av varor och att en annan lokalisering och koncentration av andra typ av 

varor är fördelaktigt. I modellen beskrivs även hur industri, eller större 

verksamheter som kräver stora ytor samt god tillgänglighet med lastbil eller 

liknande måste lokaliseras en bit utanför centrum. Kostnaden för lokaler är 

högre i centrum jämfört med i externhandeln och därför är det svårt för större 

verksamheter att bli lönsamma där. För att två platser med handel ska kunna ha 

konkurrensfördel krävs det att deras utbud är olika. Samtidigt är koncentration 

av lika varor en förutsättning för konkurrensfördel. Centrumet med detaljhandel 

kan maximera sin tillgänglighet samtidigt som fokus ska ligga på gångvägar och 

affärer, och i vissa små städer, finansiella institutioner. Då får man en hållbar 

handelsstad med en diversifiering av varor (Harris & Ullman, 1945, s 237-247).   

I USA har man utvecklat en stadsmodell som är inriktad på centrumstrukturer, 

med syfte att få tillbaka ett hållbart samhälle med en levande stadskärna efter 

den decentraliserade trenden under efterkrigstiden. Denna modell kallas 

”Traditional Neigborhood Development” eller ”Pedestrian Pocket”. Dessa 

karaktäriseras av paradgator och bra planering för fotgängare i hela staden. Det 

var under efterkrigstiden som decentralisering blev en trend i USA och där små 

centrum till en början lokaliserades. Modellen anknuter till synen på hur den 

riktiga stadskärnan borde rustas upp och förmedla en identitet. Denna modell 

baseras på att funktionsseparering bör undvikas och stadskärnan bör vara 

attraktiv och väldefinierad. Funktionsseparering har historiskt sett varit populärt 

i stadsbyggandet i många amerikanska städer vilket har fått konsekvenser för 

stadskärnan. Därför finns ett stort intresse vid denna typ av stadsplanering. 

Attraktivitet, öppna ytor, mötesplatser, form och design och en karaktärsbärande 

kärna är det man strävar efter (Book, Eriksson, 1999, s 131).  

I Sverige finns två teorier om utvecklingsstrukturer anpassat till olika typer av 

städer, beroende av storlek. Strukturerna benämns monocentrisk respektive 

polycentrisk inriktning. Den monocentriska inriktningen syftar till att 
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arbetspendlingen inte bidrar till arbetsmarknadsrelaterade flyttningar utan att 

den förbättrade kollektivtrafiken och förflyttningsmöjligheterna har bidragit till 

en minskning av flyttningar från en stad. I detta läge är det lämpligt att satsa på 

en monocentrisk struktur där externa handelscentrum inte kommer utgöra ett 

större hot mot stadskärnan.  Resonemanget kring kollektivtrafiken och 

förflyttningsmöjligheterna beskrivs mer i de stadsmodeller som man kallar: 

”hierarkiska polycentriska arbetsmarknader med flerkärniga boende strukturer”, 

enligt ett samarbetsprojekt LTU Samhällsplanering, arkitektur och infrastruktur, 

KTH arkitekter och samhällsbyggnad, Urbana och regionala studier, 2008. 

Mindre städer med en utveckling mot polycentriska strukturer på grund av den 

ökade pendlingen regionalt beskrivs lämpligen tillämpa en komplementär 

polycentrisk struktur med flerkärniga boendestrutkurer. Man nämner en 

expansionslämplighet på en mindre skala på grund av att näringslivsstrukturen 

är mångfaldig i staden med den ökade rörelsen i regionen (Landhagen, 2008, s 

29-31).  Det beskrivs att i städer med hög expansionslämplighet på grund av sitt 

geografiska läge till större marknader kan bidra till att innovation och spridning 

av kunskap får en snabbare utveckling när marknaden är koncentrerad i staden 

som det t.ex. är i externa handelscentrum (Tillväxtanalys, 2011, s 43).  

När det gäller detaljhandelns överlevnad och tillväxt i direkt relation till 

externhandelslokaliseringar finns generella påverkningsbara faktorer som berör 

människors köpmönster. Exempel på två olika typer av köpmönster är 

överspillningseffekten och substitutionseffekten. Etablering av ett 

exterhandelscentrum kan styra köpmönstret på olika sätt. Människan har i dessa 

fall inte skapat köpmönstret utifrån det personliga behovet själva som t.ex. när 

köpvanor beror av ålder utan det är istället själva utbudet som förändrar ett 

befintligt köpmönster. Med överspillningseffekten menas att konsumenten efter 

att ha handlat på första stället t.ex. i centrum sedan fortsätter mot 

externhandelscentrat på grund av att olika varor efterfrågas och vice versa. Det 

är det begränsade utbudet på samma plats när kunden efterfrågar olika varor som 

får kunden att göra en ytterligare kundresa än om varorna hade kunnat handlas 

på ett och samma ställe. Det ger en positiv utveckling för centrumhandeln såväl 

som för externhandeln (Emenius 2013, s 8). Med substitutionseffekten menas att 

externhandelscentrumet tar upp hela kundresan från början till slut där 

konsumenten börjar och slutat på samma ställe. Detta skulle ske på grund av att 

liknande varor finns både i externhandelscentrumet och i centrum vilket på lång 

sikt skulle innebära att handeln i centrum skulle gå sämre (Rosén, Rämme, 

2009, s 8).  
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Hagson presenterar statistik på hur stor andel av externhandelskonsumenterna 

som handlar på vägen från eller till något annat, snarare än en resa i direkt syfte 

att handla. Siffrorna visar att 71 % av konsumenterna reser till 

exterhandelsområdet i syfte att endast handla där. Han beskriver även att cirka 

99 % av externhandelskonsumenterna använder bil som transportmedel 

(Hagson, 2002, s 20).  

På grund av förväntad generell ökad privat konsumtion till 2025, förväntas 

detaljhandelskonsumtionen att öka generellt med 2,9 procent per capita per år 

(HUI, 2010, s 49). 

3.2 Attraktivitet och tillgänglighet 

På grund av att centrumhandelns priser ofta inte är konkurrenskraftiga mot 

externhandelscentrumet tappar centrumhandeln ofta attraktivitet (HUI research, 

2011, s44-60). När detta sker förändras ofta köpbeteendet hos kunderna till det 

som liknas vid substitutionseffekten d.v.s. teorin om att externhandelscentrumet 

tar upp hela kundresan då olika typer av varor kan köpas på samma ställe. Detta 

scenario skapar ett ohållbart förhållande mellan centrumhandel och 

externhandelscentrum för kommunen i längden. Som en reaktion på detta har 

flera medelstora och små kommuner satsat på att öka attraktiviteten genom 

stadsförnyelseprogram, och enskilda föreningssatsningar i stadskärnan. Detta 

har i många fall har gjort att centrumhandeln klarat hotet om nedläggning. Med 

stora satsningar på tillgänglighet, ytor och kollektivtrafikmöjligheter har 

centrumhandeln i några städer med hotad stadshandel i centrum behållit en svag 

tillväxt trots närliggande externhandelscentrum med försäljning av liknande 

varor med en stor tillväxt (Rosén & Rämme, 2009, s 27).  

Det fysiska rummet där det skapas en upplevelse i samband med handlandet vad 

gäller form, design, dekoration och andra stämningsfulla effekter har en större 

betydelse för detaljhandeln än för exterhandelscentrum. Det har ofta en 

avgörande betydelse för att centrum ska kunna behålla det sociala rummet 

(Rämme, 2010, s 68). Olikheter behöver accepteras och samhället har att 

balansera detta så att därtill söka tillgänglighet till så stora grupper som möjligt. 

Stadskärnans sociala rum kan därför komma att konkurreras med de spontana 

mötena för de målgrupper som har god tillgänglighet till externhandelscentrum. 

Det fysiska rummet i stadskärnan har stor betydelse för att stadskärnan ska 

kunna skapa en identitetkänsla för staden. Det finns risk att en 

konkurrenssituation uppstår om stadens sociala rum. Restauranger och attraktiv 

fysisk utformning och ytor bör begränsas i ett externhandelscentrum för att 
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minska risken för framtida sociala segregationer i staden som t.ex. att det blir en 

tydligare uppdelning av rörelsemönster i staden för olika målgrupper. Det 

självklara sociala rummet och stadsidentiteten är nyckeln till en attraktiv 

centrumhandel och detaljhandel. Upplevelsetanken i planeringen har numera 

blivit ett allt viktigare inslag (HUI Research, 2011, s 44-55). Ett historiskt 

perspektiv på planeringen av det fysiska rummet i stadskärnan är 

rekommenderat för att uppnå den helhet som önskas i kommuner med historiska 

kvaliteter (Bjur & Wetterberg, 1990, s 113).   

3.3 Befolkning 

Stadens geografiska läge i förhållande till regionala stora handelscentrum har 

ofta stor betydelse för handelstillväxten. Med närhet till Stockholm, Göteborg 

eller Malmö där köpkraften är koncentrerad gynnas detaljhandeln både i de stora 

men även i de små städerna generellt. Städer långt ifrån regionala viktiga 

handelscentrum missgynnas på grund av det geografiska läget. Detta beror på att 

kundomlandets storlek tycks mindre betydande, istället är det läget i förhållande 

till stora handelsstäder med stor tillväxt som har en avgörande betydelse för 

detaljhandeln. Det geografiska läget tillsammans med den demografiska 

utvecklingen utgör generella förutsättningar för stadens tillväxt eller icke-

tillväxt. Demografiska mönster i staden är av betydelse för detaljhandeln då det 

finns kopplingar mellan människors ålder och deras vanor, värderingar och 

prioriteringar. En äldre befolkning tenderar att leva mer efter vanor, där de köper 

varor och besöker butiker de redan är bekanta med, medan yngre tenderar att 

vara mer öppna för förändringar vad gäller både typer av varor som köpt men 

även plats och affär, (ett välkänt livsmönster skapar en trygghetskänsla). En 

yngre befolkning tenderar också att spendera en större del av sin inkomst på 

restauranger och kläder medan en äldre befolkning lägger en större andel av sin 

inkomst på livsmedel (Rosén, Rämme, 2009, s 31-40).  

4.0 Strängnäs stad 

Strängnäs kommun ligger söder om Mälaren mitt emellan de större städerna 

Eskilstuna och Södertälje. Strängnäs har ett strategiskt läge för pendlare då 

Stockholm kan nås inom en timme med tåg, Eskilstuna inom en kvart och andra 

städer som Södertälje, Flemingsberg, Nykvarn kan nås inom 30-45 minuter. 

Strängnäs kommun är indelat i kommundelarna Strängnäs, Mariefred, 

Stallarholmen, Åkers Styckebruk, Länna, Tosterö, Aspö, Vårfruberga (Fogdö, 

Vansö, Helgarö) och Härad. Kommunen fokuserar på att attrahera människor till 
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Strängnäs genom att bevara den idylliska småstadskänslan samt de öppna 

offentliga grönytorna i stadens kärna (Strangnas.se, 2013). 

Strängnäs kommuns slogan syns direkt på Strängnäs kommuns hemsida och på 

kommunskylten på motorvägen som leder mot Strängnäs. Den lyder: 

”Strängnäs kommun- en dynamisk idyll” (Strängnäs kommun, 2013).  

4.1. Befolkning 

Strängnäs kommun hade en befolkning på cirka 33 000 invånare år 2011. 

Strängnäs tätort hade cirka 13000 invånare år 2010. Enligt SCB statistik, 

baserad på data från 2011, är det totalt 8881 förvärvsarbetare i Strängnäs varav 

75 procent är utpendlare i kommunen (SCB, 2011).  

 

Figur 1, Antal personer i varje ålderskategori i hela Strängnäs kommun. Källa: 
Strängnäs kommun, Befolkningsprognos 2013-2022, 2012. 

Andelen förtidspensionerade i Strängnäs ligger under rikssnittet. Åldersgruppen 

19-39 år förväntas minska till 2022. Strängnäs kommun har både ett positivt 

födelsenetto och inflyttningsnetto enligt en befolkningsprognos för 2013- 2022. 

Enligt samma undersökning visas en förväntad befolkningsökning till 36000 

invånare till 2022. För att uppnå detta har kommunen som mål att ha en 

befolkningsökning på 1 % eller mer varje år.  Ökningen 2012 var 1,2 % i 
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Strängnäs kommun vilket innebär en ökning med 385 personer. (Strängnäs 

kommun, 2012b, s 2) I förhållande till andra städer med ett invånarantal på cirka 

30- 35000 kan en ökning med 1 % ses som både högt och lågt beroende på 

vilken stad Strängnäs jämförs med. Katrineholm som ligger 1 timme med tåg 

rakt söderut från Strängnäs med en befolkning på 32000 år 2011 hade både en 

lägre inflyttning och en lägre nettoinflyttning än Strängnäs.  Liknande mönster 

ser vi i SCB:s befolkningsstatistik om Värnamo i Småland med 32000 invånare. 

I dessa kommuner visar nettoinflyttningen på runt 100 personer. Vallentuna och 

andra Stockholmsförorter i storleksintervallet 30- 35000 invånare hade en 

kraftig nettoinflyttning med över 350 personer år 2011 (SCB, 2011). Därmed 

ligger Strängnäs befolkningstillväxt i nivå med många Stockholmsförorter om 

det sker 1 % befolkningsökning per år.  

Strängnäs är den näst mest attraktiva staden för flyttande Stockholmare till 

Sörmland efter Eskilstuna med nära 800 inflyttare från Stockholm år 2012 

skriver E-kuriren (Ekuriren, 18 mars 2013). Medelinkomsten ligger över 

genomsnittet för Sverige, likaså gäller andelen nyföretagande i kommunen 

(Wilhelmsson, 2013).  

4.2 Historia 

Strängnäs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och har haft en stor betydelse 

för bostadsutvecklingen och utformningen av staden. Den idylliska 

stadskaraktären är något som bibehålls när stadsdelar byggs ut eller rustas upp 

(Innerfors, personlig kommunikation, 31 juli 2013). Redan på 1100-talet blev 

Strängnäs biskopsäte och Strängnäs Domkyrka började byggas i början av 1200-

talet. Denna skulle komma att ha stor betydelse för Strängnäs som handelsstad 

vid Mälaren (Kilström, 1991, s 15-20). Strängnäs hamn attraherar idag många 

turister på sommaren för att uppleva den småstadsidyllen med gångavstånd till 

det mesta. Många båtturister stannar till i gästhamnen mitt i Strängnäs centrum 

under båtsemestern då trycket på uteserveringarna och restaurangerna vid 

hamnen är stort. På vintern spolas en isbana runt en stor julgran på torget där det 

på sommaren står glassbodar och uteserveringar. Strängnäs äldsta delar ligger på 

en kulle precis vid hamnen, runt en gammal symbolisk väderkvarn. Denna 

bebyggelse har en stor historisk betydelse för Strängnäs och har fortfarande de 

äldre karaktäristiska dragen med låg bebyggelse, kullersten och trämaterial. I 

affärscentrum i staden är husen låga och har en äldre idyllisk karaktär. Denna 

småstadskaraktär finns även i den upprustade hamnen, med små hamnbodar i trä 

med försäljning på somrarna. Nyare hus i stadskärnan håller också en lägre höjd 
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men på senare år har lite högre flerbostadshus byggts vid förtätning i utkanten 

av affärsgatan. (Innerfors, personlig kommunikation, 31 juli 2013). 

Bostadshusområdena i utkanten av stadskärnan består främst av villaområden 

och framtida utveckling planeras inom samma linje. (Strängnäs kommun, 2005, 

s 3).  

4.3 Strängnäs handelspolicy och vision för framtida utbredning 

I Strängnäs kommun har man skrivit en handelspolicy och en detaljplan 

angående Solbergas etablering för att hantera frågan om 

exterhandelsetableringen. Handelspolicyn beskriver kommunens arbete för att 

utveckla en bra servicestruktur i samarbete med andra aktörer, medborgare och 

näringsliv. Strängnäs handelspolicy, antagen av kommunfullmäktige 29 oktober 

2012 beskriver vilka inriktningar man ska ha gällande Strängnäs 

handelsutveckling i framtiden samt externhandel och dess situation i förhållande 

till centrumhandeln. Handelspolicyn grundar sig på en marknadsanalys som 

2011 kom fram till att Solberga borde tillåtas att växa kraftigt istället för att 

ytterligare externhandelscentrum skulle skapas inom nära framtid vilket 

Strängnäs kommun beskrev som det andra alternativet vad gällde 

handelsutvecklingen på lång sikt. I inledningen motiveras skapandet av 

Handelspolicyn med att den tar upp sociala, kulturella och miljömässiga 

perspektiv i handelsutvecklingen i staden och beskriver vilka konsekvenser 

utvecklingen kan ge. Sällanköpsvaror ska finnas inom ett skäligt avstånd med 

hög tillgänglighet och låg miljöbelastning. Hög tillgänglighet och låg 

miljöbelastning är även mål för detaljhandeln. Handelspolicyn ska bara leda till 

att klargöra principer, liksom översiktsplanen, för att påverka 

handelsutvecklingen i den riktning som kommunen önskar.  

Det finns en försiktig inriktning mot etablering av handel som bidrar till ökad 

bilanvändning och längre resor enligt kommunen själva. I kapitlet ”Handelns 

sociala roll” beskrivs inriktningen på planeringen att tillgänglighet till 

dagligvaruhandel ska vara självklar för alla grupper i samhället och att det till 

affärer lokaliserade långt bort ska finnas god tillgänglighet genom 

kollektivtrafik och samt gång och cykelvägar, så långt det går för utsatta grupper 

i samhället t.ex. funktionshindrade eller andra som har lägre rörlighet. 200 

miljoner kronor av 500 miljoner kronor går varje år till handel utanför 

kommunen totalt. I Strängnäs ökar handeln totalt inom både sällanköpsvaror och 

dagligvaror. För att både kunna attrahera den handel som går utanför kommunen 

samt tillmötesgå den nuvarande växande handeln satsas resurser på endast 
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Solberga och Stängnäs stadskärna, och inte några nya handelscentrum i nuläget. 

Positiva effekter av en utveckling av Solberga i form av kompletterande handel 

kan vara att antalet arbetstillfällen ökar och besöksnäringen främjas. Det 

beskrivs även att Solberga handelscentrum har en negativ effekt på 

centrumhandeln och stadskärnan som helhet. Balans ska eftersträvas mellan 

dessa två, eftersom stadskärnan inte får dö ut (Strängnäs kommun, 2012a, s 3-

10). I Strängnäs centrum fanns 250 anställda och i Solberga handelsområde 150 

anställda år 2010. (SCB, 2010, 12). Vidare beskrivs i policyn att två 

dagligvarubutiker på Solberga skulle var onödigt många, och att Solberga 

handelscentrum ska vara inriktad på skymmande varor, inte dagligvaruhandel 

(Strängnäs kommun, 2012a, s 13).  

4.4 Centrumhandelns affärsgata Trädgårdsgatan 

Den 28 september 2012 publicerades en ledare i lokaltidningen E-kuriren som 

beskrev vad som hänt med parkeringsplatserna på ena sidan av Trädgårdsgatan, 

den mest centrala handelsgatan i centrum. Där har man tidigare kunnat parkera 

på båda sidor, samtidigt som det finns trottoarer på båda sidor samt en 

cykelbana. Nu har cykelbanan och trottoaren på ena sidan breddats och 

parkeringsplatserna tagits bort till förmån för både cyklister och gående. E-

kuriren beskriver ett uttalande i maj 2012 om att en ny handelsstrategi skulle 

antas kommande höst som skulle innebära ett större samarbete mellan 

kommunen, köpmannaföreningar och fastighetsägare för att vända den negativa 

trend som man fann för handeln i centrum. Så tidigt som 2001 kom idén om 

Trädgårdsgatan som gågata men åtgärden med borttagning av 

parkeringsplatserna innan beslutet om policyn var antaget skapade frustation hos 

fastighetsägare och handlare då de befarar att antalet kunder kommer att minska 

på grund av att Strängnäsborna är vana att kunna parkera precis utanför den 

butik man ska till på Trädgårdsgatan. När det inte går väljer de en annan butik 

menar ledarskribenten (E-kuriren, 2012). Parkeringsmöjligheter i dagsläget finns 

på ena sidan av Trädgårdsgatan, samt utanför Ica, vilket kräver förflyttning via 

hiss eller rulltrappa för att komma till Trädgårdsgatan. Ett parkeringshus finns 

ovanför det småskaliga köpcentrumet ”Präntaren” som ligger i anslutning till 

Trädgårdsgatan. Längs Kallgatan finns många parkeringar vilket också har 

utökats enligt ett investeringsprojekt av Stadsmiljöenheten 2012. I nuläget har 

det tillkommit fler parkeringsplatser så att det totala antalet platser har ökat i 

centrala lägen dock inte på just Trädgårdsgatan. Avståndet till de större 

parkeringsmöjligheterna i hamnen och i parkeringshuset samt utanför Ica från 

Trädgårdsgatan kan röra sig om 100-300 meters avstånd och därför anses 
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tillgängligheten som god i centrum (Muwaffak, personlig kommunikation, 7 juli 

2013). Borttagning av flera parkeringsplatser på Trädgårdsgatan har gynnat 

cyklister och gående utifrån tillgänglighetsaspekten. Grupper som är beroende 

av god tillgänglighet med bil, samt handlare har snarare upplevt utvecklingen 

som negativ. Enligt ledaren i E-kuriren handlar det om vanor som ska brytas 

innan människor kan vänja sig vid förändringen (E-kuriren, 2012).  

4.5 Detaljplaneprogram, Visholmen 

Detaljplaneprogrammet Visholmen, godkänt 2012-05-09 är ett steg i att försöka 

utveckla en stadspark. Enligt detaljplanen är det; ”ett viktigt 

stadsbyggnadsprojekt som påverkar attraktiviteten för hela stadskärnan” 

(Strängnäs kommun, 2012c, s 3 ). Denna plan syftar till att komplettera 

stadskärnans handelsstråk och verksamheter med attraktiva rekreationsytor 

inriktade på kultur. Sedan vattenverket lades ner 2009 finns det möjligheter att 

binda ihop området med Västervikshamnen. Området är mycket attraktivt att 

utveckla på grund av det centrala och vattennära läget. Strandbadet på 

Visholmens udde har funnits sedan 1925 och är ett populärt bad för alla under 

sommaren. Det finns även tennisbanor, minigolf, boule och ett promenadstråk. 

Eftersom detta finns i dagsläget fokuserar planen till att vidare utveckla området 

och främst anknyta detta till Västervikshamnen för att skapa en naturlig 

förlängning av promenadstråken som finns längs vattnet. (Strängnäs kommun, 

2012c, s 3-32).   

4.6  Solberga handelscentrum 

Solberga handelscentrum ligger 5,5 km sydöst om Strängnäs centrum och tar 

cirka 10 minuter att köra med bil från centrum (Trädgårdsgatan). Solberga 

handelscentrum köptes år 2005 av Kilenkrysset som nu tillsammans med KF 

Fastigheter bygger och förvaltar området. De verksamheter som bedrivs där idag 

är Solberga Handelsträdgård, Willys, Intersport, Elon, Jysk, Coop Forum, 

Elgiganten, Euronics (förväntas tas över av ÖB) och Karlsson. Kilenkrysset har 

dessutom en tillgång på 10 000 m
2
 för utökade handelsetableringar 

(Kilenkrysset, 2013). Solberga handelscentrum ligger 500 meter från avfart 

Biskopskvarn vid E20 vilket gör att många pendlare till och från Strängnäs ofta 

åker förbi Solberga handelscentrum (Strängnäs kommun, 2008, s 6). I juni 2010 

utökades antalet bussturer till Solberga med 20 turer per dag på vardagarna, för 

att öka tillgängligheten (E-kuriren, 2010)  
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4.7  Detaljplan, Larslunda Idrottspark 

I anslutning till Solberga ligger Strängnäs Golfklubb med 27 hål, inte långt 

därifrån ligger nuvarande Larslunda med diverse sportaktiviteter. 

Detaljplaneprogrammet Larslunda idrottspark omfattar ungefär 20 hektar 

kommunalägd mark och etableringen av idrottsparken har i syfte att ersätta den 

befintliga idrottsparken Vasavallen som ligger i Strängnäs stad. I anslutning till 

den nya idrottsparken planeras en ny temapark och Drottning Kristinas 

trädgårdar som planeras på andra sidan vägen, norr om idrottsparken. Idag finns 

även en bågskyttebana mellan Larslunda och Södra kyrkogården, som planeras 

ersättas med bostäder på lång sikt. Programmet som godtogs 2009-03-04 följdes 

av en rad handlingar tillhörande området, bl.a samrådsredogörelse med berörda 

föreningar, nämnder och församlingar. Planerna har varit utställda på bibliotek 

och medborgarkontor för synpunkter från allmänheten. Detaljplanen fick laga 

kraft med ändringar 2011-01-10. Detaljplaneprogrammet berör därför 

verksamheterna och ytorna runt omkring idrottsparken och en integreringstanke 

ligger bakom planeringen av det stora området med alla områden inkluderade, 

idrottsparken, kyrkogården, fornlämningarna, Drottning Kristinas trädgårdar och 

golfen. Larslunda är mycket attraktivt för fotbollsskolor och idrottsmatcher för 

barn och ungdomar. Idrottsplatsen planerades i syfte att skapa en enhetlig 

förändring i området som främjar liv och rörelse för alla målgrupper. I 

anslutning till nuvarande Larslunda ligger södra Kyrkogården. Kyrkogården ses 

som en frizon och överseende i anslutning till den ska ges vid exploatering av 

angränsande ytor.  Ett promenadstråk runt kyrkogården från Drottning Kristinas 

trädgårdar ansluter till idrottsområdet och leder sedan in tillbaka till Drottning 

Kristinas trädgårdar. Denna promenadstig ska fungera som en fortsättning på en 

övergång från kyrkogårdens västra sida samt fårhusvägen norröver. 

Fornlämningarna ska finnas tillgängliga längs promenadstråket med 

information. Stråket ska på detta sätt attrahera gående, cyklande och 

motionerande. Stråket fortsätter in i lämningsområdet i anslutning till 

idrottsverksamheten men inga idrottsanläggningar kommer att anläggas inom 

detta område. Programmet presenterar dessa förslag på en karta som baseras på 

utvecklingsalternativ på lång sikt, 20-25 år, och som förutsätter förhandlingar 

med golfbanan om mark. Programmet föreslår en satsning på det estetiska och 

integrerande verksamheter i grönområdena runt omkring med punkthus som ska 

utformas anpassat till skogskaraktären som finns i området (Strängnäs kommun, 

2011, s 5-39).  
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4.8  Detaljplan, Solberga handelscentrum 

Detaljplanen för Solberga handelscentrum antogs 2012-06-29 har till syfte att 

utöka möjligheterna för ökad byggrätt på Solberga. Idag finns en byggnadsyta 

på cirka 14000 m 
2
 och en tomtyta på cirka 113000 m 

2
. När Solberga är fullt 

utbyggt kan 60 000 m
2
 handelsutrymme nyttjas. För att minska 

konkurrensrisken mot stadskärnan preciseras lokalisering av lokaler för 

dagligvaruhandel. I detaljplanen preciseras vad som menas med skymmande 

handel som tillåts, vilket beskrivs som ”av hanterings- och utrymmesskäl inte 

kan finnas i stadskärnan”. I planen beskrivs även miljöpåverkan som ringa, trots 

det ökade trafikflödet som förväntas till Solberga. Detaljplanen beskriver att 

behovet av fler dagligvaruverksamheter på Solberga inom 10 år kommer att vara 

mycket lågt på grund av att det är låg omsättning i dagligvaruhandeln i 

Strängnäs stad. Vidare beskrivs att de befintliga dagligvaruverksamheterna 

skulle få svårt att möta konkurrensen vid en ytterligare etablering av 

dagligvarubutik. 

Den befintliga rondellen ska i fortsättningen fungera som infart till Solberga 

men en ytterligare infart för tung trafik ska anläggas. Turtätheten med buss har 

ökats för att tillgänglighet med kollektivtrafik ska förbättras.  

Planen beskriver problematiken kring jämställdhet, där de bilburna hamnar i 

fokus. De icke bilburna har enligt undersökningar varit flest kvinnor vilket gör 

att en stor satsning på kollektivtrafik kan göras utifrån jämställdhetsperspektiv. 

Vad gäller tillgänglighet för barn och yngre hänvisar man till den nya gång-och 

cykelbanan.  

Det ska finnas en enhetlig estetik i handelsområdet med flera träd på 

parkeringsplatserna och ytorna med träd längs den sydvästra sidan ska sparas i 

största möjliga mån och man får inte lägga nya gräsmattor (Strängnäs kommun, 

2008, s 3-12).  

 5. 0 Resultat 

5.1 Strängnäs handelsstruktur 

Med återkommande tydliga redogörelser i detaljplaner och handelspolicy 

presenterar kommunen en positiv hållning jämtemot för etableringar på Solberga 

men poängterar vikten av att separera olika försäljningsvaror i centrum och på 

Solberga för att minska risken för att konkurrensen direkt påverkar 

centrumhandeln negativt. I och med detta ställningstagande stämmer det överens 
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med teorin om överspillningseffekten där denna separation av varor får kunden 

att göra två resor eftersom det finns ett begränsat utbud på den ena platsen. Det 

går med denna strategi inte att handla t.ex. både en vitvara (som klassas som 

skymmande vara, som inte kan finnas i centrum på grund av tillgänglighets och 

utrymmesskäl), och en tidning (som klassas som dagligvara eftersom den 

konsumeras en kortare begränsad tid och är en vara som köps dagligen). Just 

detta fall skulle med denna teori påverka köpbeteendet att åka till båda platserna 

men i andra typer av köp i Strängnäs kan substitutionseffekten snarare tillämpas 

som t.ex. matinhandling. Det senare scenariot stämmer istället överens med 

substitutionseffekten med teorin om att externhandelscentrumet tar upp hela 

kundresan då olika typer av varor kan köpas på samma ställe. Centrumhandeln 

kan påverkas negativt på grund av den bredd av försäljningsvaror som finns på 

Solberga handelscentrum. Harris och Ullmans teori syftar också till en full 

uppdelning av typ av varor liksom överspillseffekten men påpekar även 

betydelsen av den fysiska utformningen och funktionerna i centrum (Harris, 

Ullman, 1945, 237-247). Med Solbergas utökande planer om verksamheter, ska 

verksamheterna inte ha dagligvaruförsäljning utöver de befintliga 

livsmedelsbutikerna. Med dagens kundunderlag, den förväntade 

befolkningsökning och de positiva framtidsprognoser för detaljhandel som HUI 

beskriver för dessa attraktiva regioner, som Strängnäs är en del av, finns 

efterfrågan som kan motsvara den handel som finns idag utan att 

dagligvaruhandeln behöver dö ut vilket gör att både stadscentrum och Solberga 

handelscentrum kan förväntas ha en positiv utveckling. Utvecklingen som 

hittills skett är däremot att centrumhandeln i stadskärnan har påverkats negativt 

på grund av etableringen av Solberga externhandelscentrum (Strängnäs 

kommun, 2012a, s 10).  

Strängnäs geografiska läge i förhållande till storstadsregionen Stockholm samt 

närheten till E20 i anslutning till andra större städer som Eskilstuna och 

Södertälje ger Strängnäs den geografiska fördelen vad gäller närheten till den 

stark köpkraft som finns i storstadsregionen (Rämme, 2010, s 10-15). Med den 

ökande pendlingen och storleken på Strängnäs stad kan staden med fördel 

tillämpa en komplementär flerkärnig struktur dvs att det satsas på fler 

handelskärnor än ett inom Strängnäs kommun, eftersom näringslivsstrukturen är 

mångfaldig på grund av rörelsen (Landhagen, 2008, s 29-31). Solberga 

externhandelsutveckling kan med dessa teorier anses som bidragande till en 

positiv utveckling för staden.  
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5.2 Attraktivitet  

Den säregna stadskaraktären borde framhävas i en planering om ett levande 

centrum (HUI Research, 2011, s 44-55). Strängnäs stads historiska betydelse 

och dess symboliska byggnader som finns bevarande i stadskärnan skapar en 

möjlighet för Strängnäs att använda det som en av många sätt att bevara 

stadskärnans liv och sociala rum. Stadsvandringar och guidningar är goda 

initiativ till att skapa en referens mellan invånare, turister och stadens kärna. 

Betydelsen av en stadskärna med en egen karaktär i samspel med en tilltalande 

fysisk miljö har tagits upp i den amerikanska stadstrenden ”Traditional 

neigbourhood Development” samt HUI:s utredning ”Hot eller möjlighet?”.  

”Traditional neigbourhood development” beskriver denna typ av satsning på 

stadskärnan som räddning efter den tidigare amerikanska decentraliseringen 

medan HUI beskriver liknande teori som en metod att förhindra utarmning av 

stadskärnan. Utifrån Strängnäs fall har kommunen beskrivit just satsningen på 

centrum, med tanke på dess historia och säregna karaktär i både deras ”Vision 

för framtida utveckling” och i deras ”Handelspolicy”. Strängnäs kommuns 

satsning på centrumets attraktivitet genom att bland annat binda samman 

promenadstråk längs vattnet och rusta upp det befintliga Strandbadet skapar 

möjligheter för att attrahera fler invånare och turister till centrum. Strandbadets 

lokalisering och samanknytning till den upprustade Västervikshamnen skapar en 

helhet med centrum. I Västervikshamnen har man planerat för tydliga 

genomtänka karaktäristiska drag för det historiska Strängnäs samtidigt som ytor 

har frigjorts som idag fungerar som mötesplatser (Strängnäs kommun, 2012c, s 

3). Uteserveringarna med utsikt mot vattnet ökar också attraktiviteten i centrum. 

Ambitionen enligt kommunens handelspolicy 2012 är att omgående satsa på att 

utöka ytorna och höja kvalitén ytterligare i Strängnäs stadskärna för att möta 

konkurrensen som skapas vid Solbergas beslut om utökad verksamhet. 

”Strängnäs kommun- en dynamisk idyll”, en slogan som skiner igenom 

detaljplanerna med idén om att bevara det sociala rummet i stadskärnan genom 

en tanke om ”den mysiga gågatan med caféer” snarare än en pampig boulevard. 

Trädgårdsgatan är attraktiv utifrån perspektivet att den bidrar till den 

karaktäristiska egenhet Strängnäs centrum har med småskalighet och låga 

byggnader samtidigt som det ger utrymme för både spontana och icke-spontana 

mötesplatser i och med den rörelse som finns i centrum.  

I stadskärnan arbetar 100 personer mer i handeln jämfört med Solberga 

handelscentrum. Ju större antalet anställda det är i centrum desto fler personer 
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rör sig i centrum vilket bidrar till social integration och bildandet av spontana 

mötesplatser (Regionplanekontoret, 2010, s 38). 

Med planering för ett integrerande promenadstråk i Larslundaområdet som 

beskrivs i detaljplanen om Larslunda Idrottspark förväntas attraktionen i 

området att stiga. Med planerna för att bygga många olika verksamheter på 

Larslunda som inte finns där idag, med fokus på att attrahera människor i alla 

åldrar som vill idrotta förväntas detta bidra till ökad attraktionen i området. I 

området finns olika verksamheter som tillsammans utifrån planen ska ge en 

enhetlig känsla med det nya promenadstråket. Med stråket för cyklister, gående 

och motionerande samt frizonen där ingen exploatering får ske, finns de 

kompletterande lugnare platserna mot Larslunda idrottsanläggning. Avståndet 

för kunden att ta sig till Solberga handelscentrum kan i många fall förkortas i 

och med ökad rörelse på Larslunda där vissa kundresor kan börja. När 

kundresan har flera stopp av olika anledningar, t.ex. att släppa av barnet på 

fotbollsskolan och åka och storhandla kan avståndet upplevas kortare.  

Resonemanget om flerstoppseffekter avser såväl bil- som gång och 

cykeltrafikanter som startar sin kundresa från Larslunda eftersom den distansen 

är mindre än från centrum till Solberga. Med antagande att den befintliga 

idrottsanläggningen i centrum (Vasavallen) tappar besökare till Larslunda, 

kommer rörelse i centrum att minska generellt och förflyttas till 

Larslundaområdet vilket påverkar det sociala rummet i dessa områden. En 

omfördelning av rörelse i staden på grund av att det kommer finnas ett utbud av 

många olika verksamheter på Larslunda kan bli en konsekvens som minskar 

rörelse till centrum generellt. Detta kan ses som liknande situation vid kundens 

beteende vid gäller överspillseffekten eller substitutionseffekten. Om resan som 

idag går till idrottsplatsen i centrum framöver istället går till Larslunda måste det 

finnas utbud som endast finns i centrum för att få kunden dit också. Om 

kundresan görs en gång på grund av att det finns utbud av verksamheter på en 

plats i ett område kan det ersätta en kundresa till centrum. Om däremot utbudet 

med andra typer av verksamheter för samma målgrupper finns i centrum kan en 

kompletterande situation uppstå (Rosén, Rämme, 2009, s 8).  

5.3 Tillgänglighet 

Solberga exterhandelscentrum ligger beläget en bit utanför stadskärnan vilket 

väcker frågan om detta innebär lägre tillgänglighet för icke bilburna att ta sig dit. 

Kommunen har angripit problemet med att satsa på en större gång- och cykelväg 

hela vägen till Solberga och belyser att det ligger inom cykelavstånd från 
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centrum. Busslinjer har utökats ut till externcentrumet efter önskemål från 

medborgarna för att även öka tillgängligheten för personer som har begränsad 

rörlighet. Med dessa metoder kan man få tillgängligheten att öka för icke 

bilburna men avståndet och ansträngningen för att ta sig dit, är fortfarande 

varierande mellan icke- bilburna och bilburna personer. 

Vid en jämförelse med etableringen i Burlöv där det blev mindre buller, avgaser 

och olyckor i centrum kan Solberga externhandel, vars besökare är främst 

bilburna personer möjligen ge samma effekt.  Effekt på handelsvolymen i 

centrum har etableringen av Solberga redan gett (Strängnäs kommun, 2012a, s 

10). En trafikminskning i centrum som torde vara konsekvensen av att många 

kör bil till Solberga för att storhandla. Avgashalterna, bullernivåerna och 

minskat antal olyckor kan vara några av de positiva konsekvenser som erhålls i 

stadskärnan. Detta förstärks av idén om att göra affärsgatan Trädgårdsgatan till 

gågata och den nya bestämmelsen om minskat antal parkeringsplatser i absoluta 

centrum och på affärsgatan Trädgårdsgatan. Med minskad bilism i centrum ökar 

också utrymmet för gående och cyklister, vilket alltså ökar tillgängligheten för 

icke-bilburna. En fortsatt utveckling i denna riktning- med utökad tillgänglighet 

för gående och cyklister, och med utbyggnad av gång-och cykelvägar i centrum 

skulle vara positiv för Strängnäs stad, eftersom det i nuläget har tillkommit 

parkeringsplatser i centrum. Att bredda gång- och cykelvägar längs gatorna på 

Trädgårdsgatan och ta bort parkeringsplatser är en utveckling som gynnar den 

äldre respektive den yngre befolkningen som anses utgöra stora andelar av de 

icke-bilburna i staden. Dessa ålderkategorier utgör stora delar av den totala 

befolkningen. Att försöka hålla bilarna utanför innersta centrum är en 

genomgående inriktning med idén om en gågata, småstadsidyll och borttagning 

av parkeringar på Trädgårdsgatan för att ersättas med fler utanför. Med denna 

inriktning skapas större förutsättningar för bildandet av spontana mötesplatser 

på grund av att människors rörelser koncentreras promenaden från 

parkeringsplatsen till affären istället för att parkera intill affären. En social 

uppdelning inom staden kan uppstå i denna situation om det finns ett 

externhandelscentrum som främst attraherar bilburna och ett centrum i 

stadskärnan som främst attraherar icke-bilburna.  

5.4 Befolkning 

Strängnäs demografiska fördelning med lite mer än 30 % av invånarna i åldrarna 

över 50 år med en tendens att följa befintliga köpvanor snarare än nya, gör att 

planeringen vad gäller tillgänglighet för denna målgrupp blir mycket viktig för 



25 
 

stadens sociala rumsliga rörelse. En yngre befolkning vars vanor är att besöka 

restauranger och klädbutiker i större utsträckning än äldre kräver också god 

tillgänglighet utan bil. Med en ökad förväntad äldre befolkning ökar vikten av 

god tillgänglighet i centrum samt en större känsla av säkerhet och trygghet. 

Breddande av trottoarer och cykelbanor och ökar tillgängligheten för icke 

bilburna samt ökar säkerheten för denna målgrupp. För att inte se en stadskärna 

med en social uppdelning krävs attraherande attribut för övriga målgrupper i 

stadskärnan som t.ex. lekplatser för småbarn som attraherar barnfamiljer som är 

bilburna. Detta finns etablerat i anslutning till Västervikshamnen. 

En starkt ökande befolkningsutveckling i Strängnäs är en förutsättning för en 

snabbare tillväxt i detaljhandeln (Rämme, 2010, s 10-15). Den totala 

detaljhandeln i Sverige har en förväntad positiv framtidsutveckling enligt HUI:s 

artikel ”Härifrån till framtiden-detaljhandeln i Sverige 2025” från 2010 och bör 

därför tas med i beräkningarna för Strängnäs handels framtidsutveckling (HUR, 

2010, s 49). 

6.0 Diskussion 

6.1 Handelsstruktur 

Städer med en handelsstruktur med koncentrerade handelsmarknader i ett 

geografiskt nära läge till större marknader är gynnande för städernas tillväxt. 

Kunskap kan spridas snabbare i en koncentrerad marknad (Tillväxtanalys, 

2011). Som Landhagen menar finns en expansionslämplighet för städer med 

mycket rörelse regionalt (Landhagen, 2008, s 29-31). Samtidigt när vi ser till 

strukturen som helhet kan också en stad med goda pendlingsmöjligheter med en 

regional marknadstillväxt också förlora kunskap. Pendlingsmöjligheterna bör 

därför ses ur skeptiskt perspektiv då en hög siffra på antal förvärvsarbetare ut ur 

kommunen bidrar till att kunskap inom kommunen gynnar andra kommuner 

snarare än Strängnäs själva. En utveckling mot att utöka antalet marknader, 

bidra till marknadskonkurrens och skapa arbetstillfällen kan då vara mycket 

positivt för att successivt växa som kommun inom olika kunskapsområden. 

Pendlingen är dock också en förutsättning för en fortsatt befolkningstillväxt. 

Däremot är det en viktig fråga om det ökade arbetstillfällena som skapas i och 

med en tillbyggnad överstiger antalet arbetstillfällen i centrum. Om antalet 

arbetstillfällen kommer överstiga antalet i centrum skulle detta innebära stora 

konsekvenser socialt, för centrumhandeln osv. och frågan om hur detta i så fall 

ska hanteras kan diskuteras i och med att fler då rör sig för arbete mot utkanten 
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av stadskärnan än in mot stadskärnan. Samtidigt väcker det frågan om 

kunskapskoncentrationer, eftersom en koncentration av handel initierar 

innovation(Tillväxtanalys, 2011, s 45-50). Vilken kunskap samlas i centrum 

respektive i externhandelsområdet? Vad får det för konsekvens? Som det ser ut 

nu är typen av etableringen på Solberga positivt för kommunens mål om att 

försöka få målgruppen unga vuxna att stanna i Strängnäs eftersom många av 

dessa butiker ofta inte kräver högre utbildning och därmed kan tänkas lämpliga 

för unga vuxna som inte vill gå högre utbildning. Det känns sannolikt att dessa 

arbetstillfällen har varit och kanske fortfarande är en bristvara med tanke på 

kommunens målsättning och därför är det inte alls orimligt att anta att det inne i 

centrum finns ett lågt behov på den typen av arbetskraft. Av den anledningen 

bör det vara positivt för kommunen som helhet att just sådana arbetstillfällen 

skapas i samband med etableringen av Solberga.  

6.2 Attraktivitet 

Inriktningen, precis som i Strängnäs, att stärka stadskärnan jämtemot 

externhandelscentrum genom att stärka dess identitet har många gånger har tagit 

sig uttryck i upprustningsprogram och satsningar på att förbättra den fysiska 

miljön i många kommuner. I många fall har detta resulterat i att centrum då fått 

en komplementerande ställning vilket troligtvis är fallet i Strängnäs (Rämme, 

2009, s 26).  I Strängnäs råder en ”bevarande” inriktning på stadskaraktären.  Ett 

invånarperspektiv i planeringen är en viktig aspekt inom planeringen. Invånare 

har olika värderingar vilket ofta skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper. 

Perla Korowec-Serfaty skrev 1988, att denna bevaringstanke när det gäller 

arkitekturhisoriska platser kan gynna eller missgynna olika typer av människor. 

Hennes slutsats är att det handlar om att valet om vad som bevaras och hur det 

bevaras är ett ställningstagande utifrån vilka målgrupper som man har i syfte att 

attrahera (Korosec-Serfaty, 1988, s 3, 15, 26). Bedömningen huruvida 

bebyggelsen ska representera en viss epok eller generellt sätt bevarande för 

historien i staden är kontroversiell på grund av att värderingarna om byggnader 

ofta är olika beroende på vilken bedömningsgrund som används i planeringen. 

Invånarna och myndigheter råds därför till god kommunikation angående 

stadens symboler och referensvärden. För alla städer som berör bevarande i sitt 

byggande minskar risken för klyftor mellan invånare och myndigheter när 

värdeneutralitet eftersträvas (Bjur, Wetterberg, 1990, s 127). Attraktivitetsfrågan 

är mycket viktig för Strängnäs utveckling. Enligt Westin, professor på Umeå 

Universitet skapar lokal attraktivitet regional attraktivitet (Tillväxtanalys, 2011, 
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s 24). Den bör dock hanteras med försiktighet vid en planering om att förstärka 

stadskärnan med denna metod.  

6.3 Tillgänglighet 

Hagson presenterade en siffra på 71 % av konsumenterna åkte till 

externhandelscentrumet med målet att handla (Hagson, 2002, s 10). Om denna 

siffra är representativ för Strängnäs skulle detta innebär att denna stora andel ska 

transportera sig mellan Strängnäs och Solberga handelscentrum istället för att de 

flesta bilresor ersätts av att handla på vägen hem från jobbet. Då har många fler 

alternativet att använda kollektivtrafik, gång eller cykel för att handla. Detta gör 

att bekvämligheten och tillgängligheten med transport till Solberga från centrum 

blir allt viktigare. Externhandelscentrum kan bidra till att en kommun växer in i 

bilberoende precis som många amerikanska städer gjorde i början av 1900-talet 

(Emenius, 2013, s 49). Därför är tillgängligheten inte bara för vissa målgrupper 

extra viktig, utan även för alla grupper så att Strängnäs på lång sikt kan minska 

risken för att i framtiden behöva planera för bilen.  

När tillgängligheten ökar till Solberga handelscentrum blir det attraktivare för 

arbetssökande utan bil att arbeta på Solberga. Detta i sin tur kan gynna 

målgruppen unga vuxna som ännu inte tagit körkort eller av andra anledningar 

inte har bil (Ånstrand, 2008, s 10).  

Trafikverket fortsätter att resonera kring tillgänglighet och beskriver att man ska 

utgå från resenärsperspektivet när något planeras. Bland annat finns ”smarta 

resvanor” med i ett tillgänglighetsprojekt där det satsas på elcyklar och 

cykelparkeringar (Trafikverket, 2012, s 73). Denna typ utan satsning på att 

försöka förändra attityden till bilanvändningen till Solberga skulle kunna vara 

möjligt att tillämpa i Strängnäs fall eftersom det i dagsläget är flest bilburna som 

tar sig dit, trots att det finns en cykelväg.  

6.4 Befolkning 

Enligt Tillväxtanalys, 2011, ingår Strängnäs i en av de mindre städer i 

storstadsregionen där det geografiska läget med närhet till Stockholm och 

rimligt pendlingsavstånd förväntas en fortsatt befolkningsökning. Vid detta 

antagande av tillväxtverket har dessa orter som regel en ”speciell prägel” 

(Tillväxtanalys, 2011, s 29). Om Strängnäs antas ha denna speciella prägel beror 

på vem man frågar men med en planeringsinriktning mot ”den dynamiska 

idyllen” har Strängnäs, eller är på god väg att skapa, denna prägel. I så fall 

väntar en planeringsutmaning med det antagande att befolkningsökningen 
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kommer öka även i framtiden samtidigt som stora andelar av Strängnäs 

befolkning blir äldre. I detta skede är det viktigt för kommunen att attrahera en 

befolkning i arbetsför ålder, dels för att ha arbetskraft för att ta hand om de 

äldre, och dels utifrån ekonomiska perspektiv.  

Den idrottsliga rörelsen i en stad har ofta stor betydelse som helhet för 

föreningslivet och social och geografisk närhet. Larslunda idrottspark kan bidra 

till ett rikare föreningsliv och vara ett incitament till ”nätverkande” vilket ökar 

attraktiviteten i en stad (Tillväxtanalys, 2011, s 27). Tillsammans med en redan 

befolkningsökning kan detta ”nätverkande” som är möjlig med Larslunda 

idrottspark bidra till ökad attraktivitet till Strängnäs som helhet.  

Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis betonas betydelsen av kommunens roll hänvisande till plan-

och bygglagen 1987. Att kommunen har befogenhet att själva besluta om 

marken och hur den ska användas betyder att de har en viktig roll i hur 

Strängnäs kommer att utvecklas. Det är av stor vikt att med en inriktning mot en 

fortsatt levande stadskärna reglera Solbergas utbyggnader i framtiden, liknande 

regleringen i Handelspolicyn med uttalandet om att max två livsmedelsbutiker är 

lämpligt på Solberga inom en viss tid för att balansera konkurrensen mellan 

centrum och Solbergas livsmedelshandel. Kommunen bör reglera användandet 

av marken på ett sätt som gör att rörelsen till Solberga i relation till rörelsen till 

centrum är reglerad i antalet arbetstillfällen och typ av varor. På Solberga ska 

det finnas skymmande handel vilket i större utsträckning attraherar bilburna 

personer på grund av varornas storlek och tyngd, och därmed är ofta svårare att 

transportera på andra sätt. Det finns dock mycket varor som går att transportera 

enklare, som är små och lätta, vilket då inte är något hinder för icke-bilburna att 

köpa. När tillgängligheten ökar för icke-bilburna grupper och dessa köper 

mycket av varorna som går att transportera på andra sätt än bil lockar detta 

etablering av affärer med varor som kanske inte är skymmande varor. 

Kommunens definition om vad som är skymmande varor och var gränsen för 

vad en affärs varor klassas som, trots att många av varorna kan klassa olika i en 

och samma affär är i Solbergas och Strängnäs stads fall en mycket viktig i fråga 

när en affär ska etableras. De billigare varorna i de etablerade kedjorna på 

Solberga och butikerna i centrum är redan attraktivt för konsumenterna. I takt 

med att tillgängligheten ökar blir kommunens roll ännu viktigare för att 

förhindra eller förminska en eventuell substitutionseffekt vilket troligtvis skulle 

leda till negativ konkurrens och tillväxt för centrumhandeln.  
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Bilaga 1, Tabell över teman 

Bok/Dokument Författare Syfte  Teman 

Kulturmiljö och 

planering 

Bjur. H, 

Wetterberg. O 

 Planering utifrån 

historiska perpsektiv 

 

Härifrån till framtiden- 

detaljhandeln i Sverige 

2025 

U. Rämme Syftet med 
föreliggande 
undersökning är 
att ge en bild av 
detaljhandelns 
storlek och 
struktur år 2025* 

Handelstruktur, 

Kundbeteende, 

Tillgänglighet, 

Demografi, 

Geografi 

Kampen om 

köpkraften 

HUI- research Att sprida kunskap 

om viktiga trender 

och tendenser i 

detaljhandeln* 

Köpmönster,  

Tillgänglighet,  

 

Dags att handla nu, 

detaljhandel och en 

hållbar 

samhällsutveckling 

Holm. H, 

Svedström. S 

Syfte att 

informera om 

dynamiken mellan 

alla handelns 

aktörer. 

 

Målgrupper 

Köpmönster 

Handelsrealtioner 

Handelsstruktur 

Regionalt underlag för 

samhällsplanering i 

trafikverket Region 

Mitt, 

vägtransportsystemet 

 

Trafikverket Syfte är att 

fördjupat  

behandla de 

fysiska 

planeringsfrågorna 

och  

deras roll i arbetet 

med att skapa 

uthålliga  

kommuner* 

 

Sociala relationer 

Rumslig rörelse 

Attraktivitet 

Handelsstruktur 

Demografi 

*Direkt utdrag ur respektive artikel/bok/dokument. 
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Bilaga 2, Översiktskarta över Strängnäs 

 

 

 

Bild 3, Översiktskarta över Strängnäs centrum. Källa: Http://maps.google.se 

 

Bild 2 Översiktkarta, Källa: http://maps.google.se 
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Bilaga 2, Lokalisering av Kilenkrysset och KF Fastigheters mark på 

Solberga och karta över vägar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4, Mark ägd av Kilenkrysset och KF Fastigheter på Solberga området. 
Källa: http://maps.google.se 

Bild 5, Karta över E20 samt andra vägar. Rödmarkerat är ungefärligt läge för Solbergas 
mark.  
Källa: http://maps.google.se 
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Bilaga 3, Vy över Solberga från norr och söder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6, Vy från norr. Fotograf: Helena Holst 

Bild 7, Vy från Söder. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 4, Vy mot söder från Elgiganten samt norröver mot golfens mark 

 

 

 

Bild 9, Vy norröver från baksidan av Solberga över golfens mark.  
Fotograf: Helena Holst 

Bild 8. Vy mot söder från Elgiganten. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 5, Larslunda Idrottspark, fastighetskarta-plan 

Skala 1:14786                             © Strängnäs Kommun och Lantmäteriet 

 
Bild 10, Samrådshandling 2008, Detaljplaneprogram för Larslunda 
idrottspark, Skapad med InfoVisaren 2012-08-09.  
Källa: trängnäs kommun 
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Bilaga 6, Larslunda Idrottspark, programområdesöversikt  

 

 

 

 

Bild 11, Programområdesöversikt. Samrådshandling 2008-11-05. Källa: 
Strängnäs kommun 



40 
 

Bilaga 7, Larslundområdet idag 

 

Bild 12, Entré in till Larslunda från Fårusvägen. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 13, Vy från parkering mot fotbollsplanerna. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 8, Trädgårdsgatan 

 

Bild 14, Huvudinfart till Trädgårdsgatan från väster. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 15, Trädgårdsgatan från öster. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 9, Trädgårdsgatan ovanifrån samt anslutande mötesplatsen 

 

Bild 16, Trädgårdsgatan, vy ovanifrån. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 17, Anslutande mötesplats till Trädgårdsgatan, i direkt anknytning till 
Präntaren (ej i bild) till vänster. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 9, Anslutande parkeringsplatser till Trädgårdsgatan 

 

Bild 18, Källgatan med anslutning till Trädgårdsgatan. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 19, Icas parkering från kommunhusets norra sida. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 10, Källgatans parkering samt Präntarens baksida 

 

 

Bild 21, Präntarens parkeringshus. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 20, Källgatan från söder. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 11, Västervikshamnen 

 

 

Bild 22, Västervikshamnen från öster. Fotograf: Helena Holst 

Bild 23, Västervikstorget. Fotograf: Helena Holst 
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Bilaga 12, Strängnäs äldre stadsdelar 

 
Bild 24, Strängnäs äldre stadsdelar. Fotograf: Helena Holst 

 

Bild 25, Strängnäs äldre stadsdelar. Fotograf: Helena Holst 


