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Älta  C  och  dess  närområde  -  Program  för  ny  bostadsbebyggelse  och  centrum  -  september  2004

Bakgrund 
Stadsliv anlitades att ta fram ett planförslag av den 
lokala företagarföreningen i Älta, efter ett initiativ 
av Jan-Erik Jansson, kommunalråd (KD). Till 
höger den affisch som lockade ca 175 deltagare 
till presentationen av förslaget I Ältas kulturhus. 
Vid mötet mottogs förslaget mycket positivt av 
handlare, boende och miljöorganisationer. 
Inbjudna representanter för bostadsföretaget 
Wallenstan hade tyvärr ej möjighet att deltaga. 

Designen för ICA:s nya 
köksserie “City” togs 
som inspiration för 
förslagets arkitektur. 



Frågeställning 
Finns det ett realistiskt alternativ till att 
lokalisera ett ICA Supermarket vid 
avfarten till Tyresövägen? I centrala Älta 
finns idag ett ICA Nära och ett antal 
mindre butiker och restauranger. 
 
Utgångspunkt 
ICA är ett privat företag som måste gå 
med vinst och kunna konkurrera med 
intilliggande handelsplatser, främst Sickla 
Köpkvarter och Tyresö Centrum. 
 
Uppgift 
Att hitta det bästa läget för handel vad 
gäller tillgänglighet med bil, buss, 
gångtrafik, parkering, kompletterande 
handel, service, attraktiv stadsmiljö samt 
möjligheter till ny bebyggelse iområdet.  

Ovan och till vänster: möjlig lokalisering 
av nytt ICA Supermarket vid Tyresövägen. 



För lågt sortiment i jämförelse med andra 
butiker 

Analys 
Det mesta talar emot en alternativ lokalisering av ICA, som krav på sortiment, för få boende, starka 
konkurrenter (Sickla Köpkvarter, Tyresö Centrum),  handelsindex, trafikströmmar, parkering, låg 
attraktivitet, låg efterfrågan på lokaler i Älta. 
 
Faktorer som kan tala för en mer central lokalisering är fastighetsägaren Wallenstams intresse av ett 
serviceutbud och en stadsmiljö som ger goda intäkter på hyresbostäder, det lokala engagemanget och det 
nyupförda kulturhuset som mötesplats. 
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Dagligvaruhallsmarknadens täckningsgrad i olika områden

� Index relaterar omsättningen 
i ett visst område med 
marknadsunderlaget i samma 
område. 

� Resultatet visar in- eller 
utflöde av köpkraft mellan 
olika områden. 

� Ju högre index desto större 
flöde.

� Index 100 innebär att utflödet 
är lika stort som inflödet.

� Det är egentlig detaljhandel 
som avses.

� Index hela området = ca 103.



Tidigare planprogram, 2004: ÅWL Arkitekter, komplettering med nya bostäder enligt 
modernistisk förortsmodell med storskaliga fristående huslameller och planskilda korsningar. 
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Planen föreslår en kortare “flytt” av ICA, närmare 
Ältavägen. Verksamhetslokaler, bostäder och ev 
kontor byggs kring ett stort parkeringstorg samt 
parkering i garage, i marknivå samt i källare. 
Förebilder och referenser: Jakriborg, Järla Sjö 
och Gamla Stan – inlagda på en flygbild av Älta. 



Planförslag: 
En kraftig förtätning i 
centrala Älta är en av 
flera metoder för att 
förstärka underlaget för 
en centralt placerad 
livsmedelsbutik. 
Planen visar ett antal 
mindre företag närmast 
Tyresövägen. 
 
Ältavägen idag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ältavägen som 
stadsgata, referens från 
Midsommarkransen 
 
 
 
 
 



Nuvarande situation 
Storskalig bostadsbebyggelse med trafikseparering och stora grönytor åt  väster och åt norr, mer småskalig 
bostadsbebyggelse med lägenheter, radhus och villor mot öster. Ödsliga parkeringar dominerar centrum. 



Planförslag baserat på analys av trafik, konsumtionsunderlag och konkurrenter, varumärke och identiet samt 
lokala möjligheter till förtätning och komplettering. Medverkande: Jerker Söderlind (koncept) Gio Olla (plan 
och arkitektur), Joakim Sturesson (illustration och arkitektur). Rådgivare: Arne Nedstan (trafik). 
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Frågeställning: 
 
Kan lägre kostnader för 
mark, parkering och 
projektering samt större 
expansionsmöjligheter i 
externt läge balanseras 
av högre omsättning, 
attraktiv bostadsmiljö 
och bredare utbud av 
service, arbetsplatser 
och kompletterande 
handel i centralt läge? 
 
Värdet och därmed 
avkastningen av 
befintliga och planerade 
nya bostäder avgörs 
delvis av stadsmiljön 
som helhet. 

Från varor till tjänster 
En viktig tendens i dagens handel är att en allt större del 
av den totala omsättningen relateras till annat än gängse 
inköp av varor. Erbjudanden som service, hälsovård, 
nöje, upplevelser, träning, mat och dryck står för en 
växande del av omsättningen på en modern 
handelsplats. En viktig fråga för livsmedelshandelns 
lokaliseringen är således förekomsten av “goda grannar” 
och samspel mellan olika typer av utbud och tjänster. Ur 
ett investeringsperspektiv kan det därför vara lämpligt att 
placera  handeln på en plats där olika verksamheter 
stöttar varandra. Detta är i grunden den frågeställning 
som detta förslag försöker att besvara – hur ser den 
lönsamma handelsplatsen ut? 


