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2 Dag Hammarskjölds Boulevard

Förord

Byggnadsnämnden har givit Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda plane-
ringsförutsättningarna för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stads-
boulevard. 

En vision och en förstudie har tagits fram. Det förslag som förstudien skis-
sat upp är en klassisk boulevard, känd från Europas storstäder, dvs. en större 
huvudgata med blandtrafik och generösa trottoarer med plats för folkliv, handel 
och service. Utefter boulevarden ska bostäder kunna uppföras från våning två 
och uppåt. Utbyggnaden av boulevarden förväntas ta lång tid och utbyggnaden 
kommer ske i etapper. 

WSP har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till verksamhetsutveckling 
utefter Dag Hammarskjöldsleden. Utredningen syftar bland annat till att kunna 
ge svar på vad bottenvåningarna och eventuellt fler våningar utefter boulevarden 
kan innehålla och till vilken mängd, samt beräknad efterfrågan på kontor i olika 
utbyggnadsskeden. 

Kontakt:
Ann-Marie Johansson, uppdragsledare

Anna Uhrbom, biträdande uppdragsledare

Anders Ling, avdelningschef

Monica Fridenäs, konsult

Marcus Henrikson, senior analytiker
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Sammanfattning

Utredningens syfte
WSP har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret att utreda förutsättningarna 
för detaljhandel, restauranger/caféer och kommersiell service* samt kontor längs 
med Dag Hammarskjöldsleden. Analysen förutsätter att omkring 20 000 nya 
bostäder byggs längs med Dag Hammarskjöldsleden, vilket motsvarar i storleks-
ordningen 40 000 nya invånare exkl de omkring 20 000 personerna som bor i ut-
redningsområdet i dag. Vidare förutsätter analysen att Dag Hammarskjöldsleden 
utformas som en klassisk boulevard, dvs en större huvudgata med blandtrafik och 
generösa trottoarer med plats för folkliv, handel och service, enligt den vision som 
tagits fram. Analysen ska bla ge svar på vad bottenvåningarna och eventuellt yt-
terligare våningar utefter boulevarden kan innehålla och till vilken mängd, samt 
beräknad efterfrågan på kontor i olika utbyggnadsskeden

Slutsatser handelsanalysen
När det gäller handelsanalysen** är WSP:s bedömning att det framförallt finns 
marknadsmässiga förutsättningar för bra livsmedelsbutiker, vardagsnära handel 
såsom apotek, systembolag, blomsterhandel, tobaks och tidningshandel, hälso-
kost, teleoperatörer, kvartersrestauranger och caféer samt kommersiell service*. 
Sträckningen är lång, ca 5 km vilket försvårar möjligheterna att koncentrera 
handeln, då förutsättningen för projektet är att huvuddelen av bottenvåningarna 
skall bestå av olika typer av verksamheter. Marknadsunderlaget (köpkraften) för 
detaljhandelsvaror och restauranger/caféer (Köpkraften) uppgår till 1,3 miljarder 
kronor och förväntas öka till närmare 5 miljarder kronor tom år 2030 beroende 
på befolkningstillväxt och konsumtionstillväxt. Handelsanalysen** baseras på 
antagandet att Dag Hammarsköldsleden även framgent behåller den marknads-
andel som man har i dagsläget i utredningsområdet inkl ett inflöde av köpkraft 
från områden utanför utredningsområdet samtidigt som det även framöver kom-
mer att ske ett utflöde av köpkraft till Göteborgs centrum och större handels-
platser såsom Frölunda Torg, 421, Sisjön mm. De mest kommersiella delarna av 
boulevarden bedöms vara vid viktiga knutpunkter och vid hållplatslägen. I an-
slutning till hållplatslägena är det av vikt att parkeringsplatser kan skapas och att 
barriäreffekterna vid övergångarna minimeras. Mindre butiker och kommersiell 
service behöver lokaliseras så att de kan dra nytta av de kundflöden som de större 
destinationerna genererar. 

Totalt bedöms detaljhandel och restaurang- och caféverksamhet längs med 
Dag Hammarskjölds Boulevard ha potential att omsätta närmare 2 miljarder 
kronor år 2030***. Om inte parkeringsplatser kan skapas för att möjliggöra ett 

* T ex kemtvätt, sko- och nyckelservice, apotek, frisörsalonger, skönhetssalonger, gym, m m

** Omfattande detaljhandel, restauranger/caféer och kommersiell service

*** Fasta 2013 års priser
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Dagens trafikled från Radiomotet.

Vision stadsboulevard.
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inflöde av köpkraft från områden utanför utredningsområdet och bilburna kun-
der inom marknadsområdet försvåras möjligheterna att nå bedömd omsättnings-
potential. Bedömningen av omsättningspotentialen för detaljhandel och restau-
ranger- caféer ger ett behov av nya ytor för detaljhandel och kommersiell service* 
i storleksordningen 35 000 kvm uthyrbar yta, varav ca 13 000 kvm dagligvaror 
och ca 22 000 kvm för sällanköpsvaruhandel, restauranger/caféer och kommer-
siell service. Kraven på yteffektivitet är relativt högt satta. För den kommersiella 
servicen har ingen omsättningsbedömning kunnat genomföras men omkring 
10% av den uthyrbara ytan bedöms kunna bestå av denna typ av verksamhet 
(och ingår i ytberäkningarna ovan). Utökas definitionen till att omfatta ett vidare 
begrepp** än vad som tidigare specificerats när det gäller kommersiell service kan 
ytterligare ytor adderas inom denna kategori förutom offentlig service som tex 
kan vara folktandvård, vårdcentral, bibliotek, förskolor, skolor mm.

Förutsättningar för framgång avseende  
den kommersiella verksamheten 
Av vikt är att fastighetsägarna har en gemensam vision och målbild om Dag 
Hammarskjölds Boulevard där målen bryts ned på handlingsplaner på lång och 
kort sikt.

En god och marknadsanpassad sammansättning av verksamheter och buti-
ker, restauranger, nöjen, kultur, intressant arkitektur, arbetsplatser, bostäder och 
samhällsservice bidrar tillsammans till att göra Dag Hammarskjölds Boulevard 
attraktiv. Handeln bör koncentreras kring hållplatserna och knutpunkterna med 
tydliga målpunkter och samlingsplatser med egna karaktärer och tydlig skylt-
ning/hänvisning. Knutpunkterna och hållplatserna längs med Boulevarden ska 
ha tydliga infarter och hänvisningar till strategiskt planerade parkeringar.

En ”centrumledare” bör utses som ombesörjer att olika funktioner tillgodoses 
såsom marknadsföring, skötsel och säkerhet. Även om en stor del av butiksmixen 
utgörs av vardagsnära handel som kan upprepas längs med boulevarden kan också 
specifika destinationer och klustring av verksamheter ske framför allt i anslutning 
till de större knutpunkterna såsom Radiomotet och Linneplatsen.

* T ex kemtvätt, sko- och nyckelservice, apotek, frisörsalonger, skönhetssalonger, gym, m m

** Tandläkarmottagningar, vaccinationstjänster, resebyråer, mäklare, banker m m
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Slutsatser näringslivsanalysen
Strukturomvandlingen av näringslivet längs Dag Hammarskjöldsleden innebär 
en förändring från tillverkande företag till tjänste- och kunskapsintensiva företag 
– med särskilt fokus på tjänster till boende.

Sett till näringslivets komparativa branscher, dvs de branscher som både har 
en stor andel i absoluta tal och en högre andel än övriga Göteborg, dominerar 
byggverksamhet och handel. 

Det är framförallt inom vård, handel och olika former av företagstjänster som 
näringslivet har växt under de senaste fem åren.

Dag Hammarskjöldsledens styrka idag avseende etableringspreferenser är dess 
närhet till staden (Linnéplatsen), samt en central transportled (själva Dag Ham-
marskjöldsleden).

Marknaden för nyproducerad kontor vänder sig primärt till större företag. Eta-
bleringspreferenser hos dessa är framförallt hög tillgänglighet, effektiva lokaler 
samt delvis goda skyltlägen. 

En omvandling av området i Högsbo till en mer modern stadsdel för kon-
torsintensiva verksamheter, innebär ett behov av en relativt kraftig omdaning av 
området, för att möta upp de etableringspreferenser som dessa företag efterfrågar.

Omvandlingstrycket avseende lokalmarknaden är framförallt koncentrerat 
längs med E6/E20 samt längs Söderleden, medan få projekt planeras längs Dag 
Hammarskjöldsleden. 

Befintliga hyresnivåer längs Dag Hammarskjöldsleden finns i intervallet 650 
- 1 400 kr/kvm, med en medelhyra om 950 kr/kvm. För att motivera nyproduk-
tion behöver genomsnittshyran för området närma sig 2 000 kr/kvm.

Sysselsättningstillväxten för kontorssysselsatta längs Dag Hammarskjöldsle-
den förväntas hamna mellan ca 3 150 och 4 300 personer – vilket motsvarar ett 
behov om 57 000 – 78 000 kvm kontor (LOA). 

Potential för nya företagsetableringar finns framförallt i områdets norra del 
som ansluter till Linnéplatsen.
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Inledning

Frågeställningar
I syfte att utreda möjligheterna till verksamhetsutveckling utefter Dag Ham-
marskjöldsleden har ett antal frågeställningar studerats. Frågeställningar utgår 
från tidigare framtagen förstudie och utredningens syfte är att besvara den över-
gripande frågan om vad bottenvåningarna och eventuellt fler våningar utefter 
boulevarden kan innehålla och till vilken mängd, samt beräknad efterfrågan på 
kontor i olika utbyggnadsskeden. 

•	 Vilka branscher kan vilja etablera sig utefter och i närheten av boulevarden?
•	 I vilken omfattning?
•	 Var utefter boulevardens längd?
•	 Vad krävs av boulevardens utformning för att gynna dessa branscher?
•	 Vilka kopplingar till omgivande bebyggelseområden förbättrar viljan till eta-

blering?
•	 Vilken roll spelar kollektivtrafiken?
•	 Vilken betydelse har etappindelningen? Finns det fördelar för de undersökta 

branscherna med någon särskild utbyggnadsordning?

Utredningsområde
Den aktuella sträckan utmed Dag Hammarskjöldskeden redovisas i figuren intill.
•	 Dag	Hammarskjöldsleden är ca 5 km lång och går mellan Linnéplatsen i 

norr till Järnbrottsmotet i söder
•	 Utredningsområdet innefattar ett utvecklingsområde för ny bebyggelse 

längs med större delen av leden 

Vision
Kortfattat innebär visionen och den förstudie som tagits fram att Dag Ham-
marskjöldsleden så som tidigare nämnts utformas som klassik boulevard. Goda 
allmänna kommunikationer längs med boulevarden är en förutsättning i visionen 
samtidigt som leden även fortsättningsvis bedöms som en viktig biltransportled 
för resor mellan Särö, Askim, Frölunda, Högsbo och Göteborgs centrala delar. 
Verksamheter i bottenvåningarna skall bidra till en levande gatumiljö. Se även 
visionsbild på sidan 10. 
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Linnéplatsen

Slottskogen

Änggårdsbergen

Mölndal

Majorna

Göteborgs 
centrum

Frölunda

Järnbrotts
motet

Översiktskarta. (Samtliga ortofoton © Stadsbyggnadskontoret).



10 Inledning

Framtida stadsboulevard som knyter samman staden.

Idag.

Utveckling i närområdet
Fler bostäder
•	 Sammanlagt planeras på lång sikt för ca nya 20 000 bostäder vid Dag Ham-

marskjöld Boulevard och i det direkta närområdet
•	 Tillsammans med utbyggnadsplanerna i stadsdelen Frölunda blir antalet bo-

städer upp emot 30 000 nya lägenheter

Utbyggnad av verksamheter
•	 Frölunda torg planerar att bygga ut med mer ytor för handel
•	 I nordöstra Högsbo planeras för blandstad med bl.a. bostäder och verksam-

heter
•	 I Sisjön planeras en utbyggnad med drygt 80 000 m2 verksamhetslokaler



11Inledning

Konstepidemin
Ateljéer & lunch-
restaurang

Änggården 
Bostäder

Högsbo
Verksamheter, Kontor

Högsbo industriområde
Verksamheter, Kontor
Lunchrestauranger 

Järnbrott
Bostäder

Husknuten
Visningsvillor

Medicinareberget
Universitet & 
forskning

Änggården 
Bostäder, Restaurang

Marklandsgatan
Knutpunkt kollektivtrafik
Pressbyrån, ICA Nära
Statoil, Pizzeria m.m.

Änggårdsbergen 
Naturreservat

Botaniska trädgården
Växt- och souvenirbutik, café

Slottskogen
Park med restaurang, café, 
kiosker, minigolf, museum

Slottskogsvallen
Friidrottsarena

Frölundaborg
Ishall

Högsboleden
mot Högsbohöjd, 
Kungsten, Hisingen

Flatås torg
Krog/pizzeria, Frisör
Massör, Servicebutik

Radiotorget
Spel- & servicebutik, Cykelaffär, 
Fiskaffär, Frisör, Tapetserare,
Massör, Tandläkare, Mäklare, 
trimsalong, Foto, Restaurang/bar
Pizzeria, Konditori/café
Samlingslokaler, m.m.

Mataffär

J A Wettergrens gata
Tunnlandsgatan

Marconigatan 
mot Frölunda A Odhners gata

mot Sisjön & Mölndal

Radiomotet
Kollektivtrafik-
knutpunkt

Flatås
Bostäder, skola
sjukhus m.m.

Dag Hammarskjölds Boulevardmed omgivning.
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Trafikstrategins effektmål för olika 
färdmedel.

Strategi för göteborg 2035UtbYggNaDSPLaNeriNg
goDkäND av bYggNaDSNämNDeN febrUari 2014

CYKELPLAN  

FÖR EN NÄRA 

STORSTAD
2015–2025

Göteborgs Stad har tagit fram flera 
strategiska dokument kopplat till stads-
utveckling

Infrastrukturplaner

Stadsutveckling 2035
Göteborgs Stad har tagit fram förslag till tre strategiska dokument för stadsut-
vecklingen fram till år 2035. De dokumenten kallas för grönplan, trafikstrategi 
och utbyggnadsplanering.

Trafikstrategin fokuserar på tre områden – resor, stadsrum och godstranspor-
ter – som har stor betydelse för att Göteborg ska nå uppsatta mål och skapa livs-
kvalitet, konkurrenskraft och en hållbar utveckling:

Resor – hur vi skapar ett lättillgängligt regioncentrum där det är lätt att nå 
viktiga platser och funktioner oavsett färdmedel och förutsättningar.

Stadsrum – hur vi bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer där människor vill bo, 
arbeta, handla, studera och mötas.

Godstransporter – hur vi bidrar till att befästa Göteborg som Nordens logis-
tikcentrum där både befintliga och nya branscher kan utvecklas och skapa ar-
betstillfällen, utan att det inkräktar på livskvalitet, hållbarhet och tillgänglighet.

Strategins tre huvudmål – Ett lättillgängligt regioncentrum, attraktiva stads-
miljöer och Nordens logistikcentrum – svarar mot några av översiktsplanens 13 
strategiska frågor. De tre huvudmålen har också stor relevans för Göteborgs roll 
som centrum och motor för hela regionen.
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Dagens kollektivtrafik i närområdet
Dag Hammarskjöldsleden och närliggande bostadsområden/kvarter trafikeras av 
flera spårvagns- och busslinjer. 

Linjerna i kartbilden visar olika typer av kollektivtrafik

Spårvagn

Express- & Stombuss

Lokalbussar

Viktiga knytpunkter 
1. Linneplatsen:  

3 spårvagnslinjer, 6 busslinjer

2. Sahlgrenska: 
4 spårvagnslinjer, 5 busslinjer

3. Marklandsgatan: 
5 spårvagnslinjer, 12 busslinjer

4. Frölunda Torg: 
3 spårvagnslinjer, 20 busslinjer

5. Radiomotet: 
8 busslinjer
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Översiktlig studie av möjliga framtida hållplatslägen för buss och spårvagn utmed 
Dag Hammarskjöldsboulevard med ca 600 meters mellanrum.

Säröbanan 
Vision finns att återuppta Säröbanan 
(från centrum till Särö) och koppla på 
spårtrafik på Västlänken.

Framtida scenario för kollektivtrafikförsörjning (med 
avseende på K2020 och Trafikstrategi 2035)

Viktiga bytespunkter för kollektivtrafikresande:

1. Linnéplatsen

2. Marklandsgatan 

3. Radiomotet 

4. Frölunda torg
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Handelsanalys

Handelns drivkrafter och trender
Marknadsplatsens logik
Olika faktorer påverkar och formar handelns framtid. Dessa måste förstås var för 
sig men självklart också tillsammans. Handelns drivkrafter möts på marknads-
platsen (stadskärnan, olika handelsstråk, externhandelsområdet, gallerian eller 
stadsdelscentrumet) där kundernas efterfrågan möter butikernas utbud. Förhål-
landet mellan utbud och efterfrågan påverkas både av omvärldsfaktorer och de 
ramar politiken sätter upp.

Utvecklingen utefter Dag Hammarskjölds Boulevard bestäms också av dessa 
övergripande drivkrafter. Finns det tillräckligt med efterfrågan? Vilka detaljhan-
delskoncept fungerar? Områdets inriktning och tyngdpunkt formar och påverkar 
marknadsplatsens möjligheter.

Mindre pengar på dagliga inköp – mer på annat
Levnadsstandarden har ökat kraftigt i Sverige under hela 1900-talet. Stigande in-
komster i kombination med fallande priser och ett allt bredare och djupare utbud 
inom handeln har möjliggjort för allt fler att konsumera allt mer. Idag konsume-
rar svensken i genomsnitt detaljhandel för i genomsnitt knappt 60 000 kronor 
per år. Prognosen fram till 2025 är knappt 70 000 och inkl. konsumtionen via 
restauranger och caféer uppgår omsättning till närmare 80 000 kronor per capita. 
På lång sikt kan vi se en förskjutning av hushållens konsumtion där detaljhandeln 
tar allt mindre utrymme. Faktum är att mycket lite talar för att hushållen på 
lång sikt kommer att dra ner på sin totala konsumtion. Idag spenderar hushållen 
allt mindre andel av den disponibla inkomsten på boende och transporter vilket 
frigör utrymme för annan konsumtion. Framförallt ökar konsumtionen av övriga 
varor och tjänster, hotellövernattningar och restaurangbesök.

Detaljhandeln har under den senaste 20-årsperioden genomgått en omfattande 
strukturomvandling. Urbaniseringsprocessen har bidragit till att förhållandet mel-
lan stad och land förskjutits. I takt med att befolkningen söker sig till storstads-

Konsumtion, detaljhandel 2013 2025 2030

Dagligvaror 31 215 33 335 34 294

Sällanköpsvaror 27 434 33 807 36 900

Detaljhandeln totalt 58 649 67 142 71 194

Restauranger och caféer 9 240 10 758 11 467

Totalt inkl restauranger 67 889 77 900 82 661

Tabell 1 Konsumtion per capita (SEK/capita). Fasta 2013 års priser.
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regionerna och de större städerna för att arbeta, studera, leva och ta del av städer-
nas övriga fördelar har detaljhandeln genomgått en strukturomvandling. Följden 
har blivit att handeln har vuxit kraftigt och koncentrerats till storstäderna och de 
större städerna medan de omkringliggande regionerna har minskat i omfattning.

En annan process som har förstärkts under de senaste 20 åren är konkurrensen 
mellan olika marknadsplatser. I takt med de externa handelsplatsernas framgång 
lever stadskärnor och stadsdelscentrum en allt tuffare tillvaro. 

E-handeln utmanar
En av de kanske viktigaste förändringarna i detaljhandeln under de senaste 15 
åren är den ökade konkurrensen från e-handeln. Efter en trevande inledning 
kring sekelskiftet och IT-kraschen i början av 2000-talet har den e-handelsbase-
rade detaljhandelsförsäljningen flerdubblats. Detta har skett till följd av att tek-
nik, logistik och säkerhet förbättrats, att fler företag insett fördelarna med att 
finnas både i fysisk form, i egenskap av butik, och på internet och att konsumen-
ternas benägenhet att handla via de nya inköpskanalerna har ökat.

År 2013 omsatte den e-handelsbaserade sällanköpsvaruhandeln drygt 37 mil-
jarder kronor vilket motsvarade omkring 12 procent av sällanköpsvaruhandelns 
omsättning. E-handeln har drivits olika långt i olika branscher vilket gör att kon-
kurrensen och följaktligen omvandlingstrycket är olika hårt för företag i olika 
branscher.

Mest omfattande är handeln med hemelektronik, kläder samt film, böcker och 
media. I andra branscher såsom leksaker, sport- och fritid, järn och bygg samt 
möbler och heminredning är e-handeln på väg att introduceras. Trots många 
försök har e-handeln en svag ställning i dagligvaruhandeln. 

Mest uppdaterad vinner
En följd av E-handeln blir att stadskärnor, ”externa” marknadsplatser och andra 
mer lokala marknadsplatser får en annan karaktär och tvingas bli mer diversifie-
rade, avseende branschmix och utbud, för att öka den kommersiella hållbarheten. 
Det är också tänkbart att nybyggnadstakten i den fysiska handeln avtar. Mest 
uppdaterad lockar flest besökare och det blir allt viktigare att kontinuerligt förnya 
utbud och innehåll.

Handeln i Göteborgsregionen
Handeln i Göteborg växer
Handeln i Göteborgs stad är omfattande och utgör cirka 6,4 procent av all handel 
i Sverige. Västra Götalands län har drygt 17,3 procent av all handel i Sverige. 

Handelns försäljning i Göteborgs Stad drivs dels av det befolkningsunderlag 
som finns men också av ett inflöde av köpkraft från närliggande kommuner. Även 
turismen påverkar försäljningen positivt. 

I diagrammet redovisas försäljningsindex för sällanköpsvaruhandel* vilket vi-
sar att Göteborgs Stad har 32% mer sällanköpsvaruhandel jämfört med vad be-
folkningsunderlaget ger underlag för medan de allra flesta kranskommunerna har 

* Beklädnad, hem- och fritidshandel
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ett utflöde av köpkraft dvs man åker till en annan kommun för att handla. Även 
Mölndal har ett starkt inflöde av köpkraft, huvudsakligen beroende på Kållered 
med Ikea som en av destinationerna inom handelsplatsen. När det gäller daglig-
varor så handlas dessa i högre utsträckning inom den egna kommunen. För dag-
ligvaror har Göteborgs Stad ett index på 102 (dvs ett inflöde av köpkraft på 2%)

I utredningsområdet längs med Dag Hammarskjöldsleden omsatte detaljhan-
deln 2013 omkring 460 miljoner kronor. Det är framförallt närservice som finns 
i området i dag samt ett antal större butiker som attraherar kunder från ett större 
omland. Jämfört med marknadsunderlaget/köpkraften innebär detta (netto) ett 
utflöde av köpkraft med ca 900 miljoner kronor eller ett köpkraftsindex på 34 
(eller en marknadsandel på 34%). Utflödet av köpkraft är även inom utrednings-
området större för sällanköpsvaror än för dagligvaror.

Definition av utredningsområdet/marknadsområdet
Verksamheternas huvudsakliga omsättning hämtas från marknadsområdet, be-
greppet är synonymt med upptagningsområde. Följande sex faktorer är viktiga 
för en bedömning av en handelsplats framtida position på marknaden: (1) storle-
ken och kvalitet på utbudet, (2) avgränsningen av marknadsområde med hänsyn 
till läge, tillgänglighet, konkurrens och attraktionskraft, (3) marknadens storlek 
och hur den kan tänkas växa, (4) dagens och framtidens konkurrenssituation, (5) 
funktionell utformning, atmosfär och (6) professionalism i fråga om marknads-
föring, drift och underhåll. 

Försäljningsindex för sällanköpsvaror 2013 – Göteborgs stad jämfört med krans-
kommunerna. Riket = 100.

120 - 407 (37)

100 - 120 (14)

80 - 100 (28)

Handelsindex 2013, sällanköpsvaror

60 - 80 (35)

40 - 60 (59)

20 - 40 (117)
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Konkurrerande köpcentrum och existerande torg i utredningsområdet/marknads-
området.

Konkurrenssituationen
Konkurrenssituationen har bedömts inom följande områden
•	 Dagligvaruhandel, med vilket avses varor som fyller konsumentens dagliga 

inköpsbehov. Begreppet omfattar livsmedel och övriga dagligvaror såsom 
blommor, trädgårdsväxter, kemtekniska artiklar, receptfria mediciner, hälso-
preparat, vitaminer, andra sjukvårdsprodukter, andra varor och artiklar, tobak, 
tidningar, tidskrifter och djurmat. 

•	 Sällanköpsvaruhandel, som utgörs av beklädnad (konfektion, skor och väskor), 
hemutrustning, fritidsvaror inkl. hemelektronik och byggvaror. 

•	 Restaurang och kommersiell service räknas inte som detaljhandel men har stu-
derats.

Konkurrerande köpcentrum och livsmedelsbutiker är markerade på följande kar-
tor. I nära anslutning till södra delen av utredningsområdet återfinns Galleria 421 

Mölndal

Majorna

Vasastaden

Söderleden

Marklandsgatan

Radiotorget

Galleria 421 
800 Mkr

Axel Dahlströms 
Torg

Frölunda Torg 
2 260 Mkr

Flatås 
Torg

D
ag

 H
am

m
ar

sk
jö

ld
sl

ed
en

Västra 
Frölunda

Sisjön
1 740 Mkr
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Konkurrerande större köpcentrum. Källa: SSCD (Swedish Shopping Center Directory)

Mölndal

Majorna

Vasastaden

Söderleden

Marklandsgatan

Radiotorget

Galleria 421 
800 Mkr

Sisjön 1 740 Mkr

Axel Dahlströms 
Torg

Frölunda Torg 
2 260 Mkr

Flatås 
Torg

D
ag
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m
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Västra 
Frölunda

Focushuset 475 Mkr

Amhults Centrum 655 Mkr

Eriksbergs 
Köpcenter 

325 Mkr

Backaplans 
Handelsområde 
3 435 Mkr

Torpavallens 
Handelsplats 
775 Mkr

Nordstans 
Affärscentrum
3 480 Mkr

Arkaden 340 Mkr
Kompassen 160 Mkr

Nordiska kompaniet  
480 Mkr
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Hemköp Linnegatan 87,5 Mkr

Hemköp Nordenskiöldsgatan 67,5 Mkr

COOP Konsum 87,5 Mkr

Hemköp 
Dr Fries Torg 
55 Mkr

Hemköp Annedal 67,5 Mkr

ICA Toppen 27,5 Mkr

ICA Nära 
Högsbo 35 MkrICA Supermarket 

Högsbo 67,5 Mkr

Netto 
27,5 MkrWillys Hemma 

Kaverös 27,5 Mkr

Lidl 35 Mkr

Hemköp 250 Mkr

ICA Kvantum 
Frölunda 270 Mkr

COOP Nära 35 Mkr

ICA Maxi Stormarknad 
Högsbo 550 Mkr

COOP Forum 380 Mkr

Willys Sisjön 300 Mkr

Willys 
135 Mkr

ICA Maxi Stormarknad 
Göteborg 500 Mkr

Större livsmedelsbutiker. Källa: Delfi Marknadspartner

med en omsättning på ca 800 miljoner kronor samt Frölunda Torg med en om-
sättning i storleksordningen 2,3 miljarder kronor samt handelsområdet Sisjön 
som bedöms omsätta drygt 1,7 miljarder kronor.

Sisjön och Frölunda Torg har båda ett stort upptagningsområde inom framfö-
rallt den södra delen av Göteborg. Norr om utredningsområdet återfinns Göte-
borgs Centrum där bl.a. Nordstan omsätter ca 3,4 miljarder kronor. 

När det gäller livsmedelsbutiker omsätter Hemköp och Ica Kvantum i Frölun-
da Torg tillsammans 520 miljoner kronor och Coop Forum och Willy:s i Sisjön 
totalt ca 680 miljoner kronor. ICA Maxi i Galleria 421 omsätter ca 550 miljoner 
kronor. 
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Befolkning och befolknings
prognoser 

Befolkning 
2013

Prognos 
för 2025

Prognos 
för 2030

ca 20 000 60 000 60 000

Marknadsunderlag Mkr inkl moms*

Befolkning 
2013

Prognos 
för 2025

Prognos 
för 2030

ca 1 358 4 674 4 960

* Fasta 2013 års priser.

Utbud inom utredningsområdet/marknadsområdet
De lokala torgen
Axel Dahlströms Torg omsätter omkring 115 miljoner kronor och är det mest 
framgångsrika av de lokala torgen inom marknadsområdet. Flatås Torg har ett 
mycket begränsat utbud och livsmedelsbutiken var nedlagd i samband med 
WSP:s platsbesök. Framförallt Flatås Torg och Radiotorget riktar sig i huvudsak 
enbart till boende i närområdet och är utsatta för tuff konkurrens från större 
handelsplatser.

Utbudet per varugrupp
Inom övrig dagligvaruhandel är Pressbyrån vid Marklandsgatan störst. Det är 
ett stort utbud av mindre restauranger i marknadsområdet. Dessa vänder sig hu-
vudsakligen till de boende och är jämt fördelade i hela området. Burger King 
längs med Söderleden är den största restaurangen. Inom fritidsvaror är Cykel-
huset vid Axel Dahlbergs torg och Myrbeck Cykel & Sport de största aktörerna. 
Längs med Söderleden återfinns bl.a. Siba och Sportson. Dessa butiker betraktas 
dock i analysen som en del av Sisjön och är därför ej inkluderade i beräknade 
omsättningsuppgifter. Övriga lite större aktörer i upptagningsområdet är Grolls 
(Beklädnad) och Jysk.

Befolknings och marknadsunderlag
Befolkningsprognosen baseras på 20 000 nya bostäder år 2025 och år 2030. Anta-
let bostäder i området baseras på uppgifter erhållna av Göteborgs Stad. WSP har 
räknat om dessa uppgifter till antalet personer baserat på den genomsnittliga hus-
hållsstorleken i Sverige. Totalt baseras således analysen på ca 40 000 nya personer 
i upptagningsområdet, förutom de 20 000 som redan är bosatta i området idag.

Marknadsunderlaget har beräknats genom att multiplicera befolkningen med 
per capita konsumtionen. Totalt uppgår marknadsunderlaget till 1,3 miljarder år 
2013 som ökar till närmare 5 miljarder kronor år 2030 p.g.a. marknadstillväxten. 
Konsumtionsunderlaget har även beräknats per varugrupp, varav livsmedel och 
övriga dagligvaror står för omkring 50% av marknadsunderlaget. I bilaga 2 åter-
finns även marknadsunderlaget per varugrupp.

Varugrupp Omsättning 2013* Prognos*

2025 2030

Livsmedel 260 872 906

Övriga dagligvaror 35 137 137

Beklädnad 15 93 100

Heminredning 35 147 163

Fritid 40 138 149

Hemelektronik  31 33

Järn- och byggvaror  59 65

Restauranger och caféer 75 258 275

Totalt 460 1733 1829

*Mkr inkl. moms, fasta 2013 års priser
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Översiktlig bedömning av omsättningspotential
Med utgångspunkt från vilka marknadsandelar utredningsområdet tar idag har 
en översiktlig bedömning gjorts av framtida marknadsandelar och omsättnings-
potential per varugrupp som i ovanstående tabell redovisas totalt för hela området 
även om analysen även har genomförts per delområde (se hänvisning nedan). 

Totalt bedöms detaljhandel och restaurang- och caféverksamhet längs med 
Dag Hammarskjölds Boulevard omsätta närmare 2 miljarder kronor år 2030. Be-
dömningen av omsättningspotentialen för detaljhandel och kommersiell service 
ger ett behov av nya ytor för detaljhandel och kommersiell service i storleksord-
ningen 35 000 kvm uthyrbar yta, varav ca 13 000 kvm dagligvaror och ca 22 000 
kvm för sällanköpsvaruhandel, restauranger/caféer och kommersiell service. Kra-
ven på yteffektivitet är relativt högt satta. Detta kräver effektiva butikslokaler 
med bra lägen och god tillgänglighet. I bilaga 2 redovisas beräknade ytbehov per 
varugrupp och analysen per delområde. Även analysen per delområde är översikt-
lig då exakta befolkningsprognoser ej finns tillgängliga per delområde. Av vikt 
har ändå varit att även bryta ned analysen per delområde då den kommersiella 
verksamheten (detaljhandel, restauranger/caféer och kommersiell service) huvud-
sakligen kommer att ha ett lokalt upptagningsområde även om vissa verksamhe-
ter vid betydelsefulla knutpunkter såsom tex Linnéplatsen och Radiomotet har 
potential att attrahera kunder även utanför definierat utredningsområde. I en 
senare etapp kan ett kommersiellt program tas fram för de olika delområdena 
med mer detaljerade förslag på branschsammansättning/klustring av butiker och 
kommersiell service samt förslag på ytor och potentiella hyresintäkter. 

Framgångsfaktorer för gatuplansverksamheter
•	 Storleken på den lokala köpkraften
•	 Om konkurrensen inte är allt för stark
•	 Om torget eller gatan kopplas ihop rätt med de övergripande sambanden där 

stråken är intensiva redan från start
•	 God tillgänglighet med bil och allmänna kommunikationer
•	 Om lokalen, torget eller gatan blir rätt utformad
•	 Om exploateringsgraden är hög
•	 Om någon tar ansvar för skötsel och miljö (trygghetsfokus)

I relativt tillgängliga och stråkstarka lägen etablerar sig dagligvaruhandel, restau-
rang och café samt service, vård/omsorg och friskvård.

Exempel på verksamheter

•	 dagligvarubutiker, apotek, systembolag, heminredning, vissa fritidsvaror
•	 café, pub, restaurang, pizza, grill, thai, sushi mm
•	 Frisör, mäklare, spel, sko/nyckel, blommor, kemtvätt, hälsokost, gallerier
•	 Vård, tandläkare, naprapat, barnomsorg, bibliotek, skola, samlingslokaler, 

banker
•	 Gym, friskvård
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Med lägre hyresbetalningsförmåga

•	 Antikviteter, second hand, röda korset

Det borde också finnas intresse för ett antal leverantörer av olika varor och tjäns-
ter att ha verksamhet i gatuplan för att exponera sitt sortiment och sina tjänster.

Slutsatser handeln och kommersiell service
Linnégatan har utvecklats till ett intressant stråk med boulevardkänsla i Göte-
borg. Dag Hammarskjölds Boulevard blir således en naturlig förlängning av Lin-
négatan i framtiden enligt framtagna idéskisser. Konkurrensen bedöms som hård 
både från Göteborgs centrum och Frölunda Torg respektive Galleria 421 i de 
södra delarna av upptagningsområdet. De mest kommersiella delarna av Boule-
varden bedöms vara vid viktiga knutpunkter såsom Linnéplatsen, Marklandsga-
tan, Radiomotet och vid hållplatslägen utefter Boulevarden med ca 600 meters 
mellanrum (enligt genomförd översiktlig studie av hållplatslägen enligt kollektiv-
trafikutredningen föreslås Tunnlandsgatan, Radiotorget, Marconigatan). 

WSP:s bedömning är att det framförallt finns marknadsmässiga förutsätt-
ningar för bra livsmedelsbutiker, vardagsnära handel såsom apotek, systembolag, 
blomsterhandel, tobaks och tidningshandel, hälsokost, teleoperatörer, kvarters-
restauranger och caféer samt kommersiell service såsom frisörsalonger, kemtvätt, 
sko- och nyckelservice, gym mm. Beklädnad (kläder, skor, accessoarer) kräver 
oftast en kritisk massa för att vara intressant. Vissa aktörer inom beklädnad med 
ett specifikt sortiment som riktar sig till boende och besökare till Dag Hammar-
skjölds Boulevard och som kan bli en destination i sig själva samt tex e-handelsbo-
lag som vill exponera hela sitt sortiment är dock tänkbara etableringar i begränsad 
omfattning. Exempel på andra unika butiker som riktar sig till en specifik mål-
grupp och som kan vara intresserade av att etablera verksamhet även om det inte 
blir på de mest attraktiva lägena längs med boulevarden - men får ändå stora delar 
av Göteborgs Stad med närliggande kommuner som upptagningsområde är - tex 
instrumentbutiker, butiker som säljer bröllopsutrustning och festkläder, någon 
udda hattaffär, specifika sportbutiker inriktade på tex jakt och fiske,  campingut-
rustning mm.  Andra verksamheter som genererar kundflöden är bibliotek, tand-
läkarmottagningar, vaccinationstjänster, resebyråer, mäklare mm där det finns 
marknadsmässiga förutsättningar för etablering även om omsättningspotentialen 
enbart har bedömts för detaljhandel, restauranger, och caféverksamhet. 

I den södra delen av upptagningsområdet närmast Radiomotet bedöms läget 
vara av intresse för sällanköpsvaruhandel såsom tex inredningsbutiker, sportbu-
tiker, järn- och färghandel. För verksamheter som kräver ett större upptagnings-
område än boende och arbetande längs boulevarden är tillgängligheten även med 
bil och tillgången på parkeringsplatser av vikt att beakta. Även utbudet baserat på 
framförallt boende i närområdet kräver ett antal parkeringsplatser för att hantera 
tunga varor såsom livsmedel, drycker (en riktlinje kan vara ca 20 platser per 1000 
kvm uthyrbar yta, vilket är ett lågt tal jämfört med tex externa handelsplatser 
som kräver ca 60 platser per 1000 kvm uthyrbar yta).

Kopplingen mellan befintliga torg och boulevarden är också av vikt att studera 
närmare. 



24 Handelsanalys

Etableringar utefter boulevarden, exempel på innehåll och lämpliga etapper i ett första steg 

Linnéplatsen
Medicinareberget
Attraktivt läge för kontor i 
storleksordningen 20 000 
– 30 000 kvm. Detta ger 
i sin tur utrymme för viss 
service för de arbetande i 
området.
P.g.a. närheten till 
 Linné platsen är området 
också av intresse för 
handel

Marklandsgatan
Intressant Knutpunkt redan i dagslä-
get med Pressbyrån, ICA Nära, Piz-
zeria mm. Betydelsefullt att koppla 
Dag Hammarskjölds Boulevard till 
denna knutpunkt.

Marconigatan
Attraktivt läge för butiker i bottenvå-
ningarna med visuellt läge och god 
tillgänglighet från stora delar av den 
södra delen av upptagningsområdet.

Radiomotet
Attraktivt läge ur kommersiell syn-
vinkel p.g.a. kollektivtrafikknutpunkt 
och även av intresse för storbutiker 
med anledning av närheten till 
Sisjön.

Änggården
Planerad bostadsbebyggelse på 
västra sidan av Boulevarden ger 
för litet underlag för ytterligare 
handel om inte barriäreffekten 
mellan den östra och västra 
sidan kan reduceras genom 
övergång
Att minska barriäreffekterna gäl-
ler vid samtliga hållplatslägen.
Förslag på verksamheter är när-
servicebutik, apotek, kemtvätt, 
skomakeri, blomsteraffär, tobaks- 
och tidningshandel.
Intressant på grund av närheten 
till centrum. 
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Näringslivsanalys

Näringslivets strukturomvandling
Näringslivets strukturomvandling innebär en omvandling från klassisk industri 
till tjänsteföretagande och kunskapsintensiv tjänstesektor. Innebörden av struk-
turomvandlingen av näringslivet för fastighetsmarknaden är förändrad mark-
användning – från industrimark till mark för bostäder, handel och moderna ar-
betsplatser.

Längs Dag Hammarskjöldsleden pågår denna process, med en större tillväxt 
bland tjänste- och kunskapsintensiva företag och en låg tillväxt bland tillverkande 
företag. Sett till branschandelar uppvisar området en strukturomvandling av nä-
ringslivet i linje med övriga Göteborg. Området har däremot en höger koncentra-
tion av handel och byggverksamheter jämfört med övriga staden – dvs volymkrä-
vande verksamheter med stark lokal förankring. För Dag Hammarskjöldsleden 
innebär detta att området har en annan position i strukturomvandlingsprocessen 
– med fokus på tjänster till boende och inte företagstjänster (som ofta är mer 
kunskapsintensiva).

Andel sysselsatta per näringsgren
För att analysera karaktären på näringslivet i området är både dess totala andel/
storlek och dess andel jämfört med hela Göteborgs stad intressant. De branscher 
som har både en relativt stor andel och en högre andel jämfört med Göteborg är 
sk komparativa branscher – dvs branscher som har komparativa fördelar av att 
etablera sig just här och därför ger mycket av områdets profil samtidigt som det är 
en tydlig grund att bygga vidare på. För Dag Hammarskjöldsleden är det bygg-
verksamhet och framförallt handel som är dess komparativa branscher. Storleks-
mässig är dock även företagsbranscher, vård/omsorg och tillverkning betydande 
branscher i området, men dessa ligger mer i linje med hur det ser ut i övriga 
Göteborg andelsmässigt.

Branscher

Ökning av antalet  
sysselsatta  

20142030

Företags-
servicefirmor

13 726

Allm administ. 
m.m.

3 914

Parti- o detalj-
handel, rep av 
hushållsartiklar

3 847

Hotell o 
 restaurang

3 197

Renhållning, 
kultur, sport 
m.m.

3 151

Utbildning 2 958

Hälso- o sjuk-
vård, omsorg

1 723

Branscherna med störst tillväxt till 2030 
i absoluta tal i Göteborgs kommun  
(Källa: WSP, SCB).

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %
Göteborg 2012

Dag Hammarskjöldsleden 2012

Andel sysselsatta per näringsgren.  
Källa: WSP, Göteborgs Stad. Branscher 
med mindre än 100 stycken sysselsatta 
är nollade. Indelningen efter närings-
gren överensstämmer inte helt mellan 
områdena, därför är näringsgrenen Fö-
retagstjänster aggregerad för området 
utefter Dag Hammarskjöldsleden, från 
tidigare: Verksamhet inom juridik, eko-
nomi, vetenskap och teknik, samt Uthyr-
ning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster. Näringsgrenen 
kulturella och personliga tjänster är ag-
gregerad från tidigare: kultur, nöje och 
fritid, samt annan serviceverksamhet. 
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Årstillväxt 2008-2012
De flesta branscherna har backat under 2008-2012, de branscher som ökat mest 
är vård, stödtjänster, ekonomi och handel. Jämfört med näringslivsstrukturen 
är det framförallt inom vård, handel och olika former av företagstjänster som 
näringslivet har växt under de senaste fem åren. Detta lyfter fram både företags-
tjänster och vård som mer expansiva näringslivsgrenar än den komparativt starka 
byggbranschen som tom har backat under de senaste åren.

-8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 %

Jordbruk, jakt och skogsbruk
Utvinning av mineral

Tillverkning
Försörjning av el, gas, värme och kyla

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering
Byggverksamhet

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
Transport och magasinering

Hotell och restaurang
Informations- och kommunikationsverksamhet

Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
Utbildning

Vård och omsorg; sociala tjänster
Kultur, nöje och fritid

Annan serviceverksamhet
Total

Årlig tillväxt 2008-2012

Årlig tillväxt per näringsgren 2008-2012. Källa: WSP, Göteborgs Stad, *Branscher 
med mindre än 100 stycken sysselsatta är nollade

Generella drivkrafter för kontor och verksamhetslokaler
Det finns ett antal generella drivkrafter för ökad efterfrågan på kontors- och verk-
samhetslokaler, uppdelat på dels regional nivå och dels lokal nivå.

Regionala
•	 Befolkningstillväxt: attraktiv arbets- och köpkraftsutveckling
•	 Transportskostnadskänslighet: starkt kommunikationsstråk och strategiskt 

geo grafiskt läge

Lokala
•	 Goda kommunikationer framförallt med kollektiva färdmedel
•	 Attraktivitet – närhet till urbana verksamheter
•	 Tillgång till marknadsaktörer; kombination av företagskoncentration och 

mångfald
•	 Näringslivsklimat och företagssamverkan
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Målgrupper och exempel på etableringspreferenser

Dag Hammarskjölds
leden

Kontor

Service
tjänster

Lager och 
logistik

Företags
tjänster

Småindustri

Handel

•	T ex ROT och RUT- 
verksamheter, Kontor- 
och personalutrymmen 
för hantverkare, service-
tekniker, städfirmor

•	Närhet till marknaden

•	God biltillgänglighet

•	Möjlighet till lunch

•	Parkering

•	T ex IT-service,   
revisorer, fåmansbolag

•	Prisvärda lokaler

•	Närhet till medarbetarnas 
bostad

•	God biltillgänglighet och 
kollektiva färdmedel

•	Möjlighet till lunch

•	Parkering

•	Köpkraft och upp-
tagningsområde 

•	Konkurrens

•	Tillgänglighet

•	Storklek och utbud

•	Klarar transporter

•	Säkerhet

•	Ev. utrymmes-
krävande

•	Möjlighet till lunch

•	Parkering

•	Centrallager och 
kombiterminaler, 

•	Närhet till marknaden

•	Företag i närheten för 
samtransporter 

•	Lätt att ansluta till 
större stråk

•	Ytkrävande

•	Tillgänglighet med 
kollektivtrafik 

•	Närheten till urbana 
verksamheter

•	Kontorets modernitet

•	Kluster av branscher

•	Vakanser i området 

Dag Hammarskjöldsleden och etableringspreferenser
Dag Hammarskjöldsledens styrka idag avseende etableringspreferenser är dess 
närhet till staden (Linnéplatsen), samt en central transportled (själva Dag Ham-
marskjöldsleden). Marknaden för nyproducerad kontor vänder sig primärt till 
större företag. Etableringspreferenser hos dessa är framförallt hög tillgänglighet, 
effektiva lokaler samt delvis goda skyltlägen. 

Dagens utformning och karaktär i Högsbo - där de flesta verksamhetsloka-
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lerna finns idag - med avsaknad av närservice och andra urbana kvaliteter samt 
bristande täthet och klusterbildning innebär låg attraktivitet för den reguljära 
kontorsmarknadens hyresgäster. Utformningen och karaktären i de östra delarna 
av Högsbo som har mer av karaktären som ett industri/verksamhetsområde med 
delvis störande verksamheter, uppfyller därmed relativt väl industrihyresgästernas 
preferenser samt företag som inte söker renodlade kontorslägen. 

En omvandling av området i Högsbo till en mer modern stadsdel för kontors-
intensiva verksamheter, innebär med anledning av ovanstående ett behov av en 
relativt kraftig omdaning av området.

Dag Hammarskjöldsleden med omland

Kartbilden visar var i södra Göteborg 
med omland det idag finns ett omvand-
lingstryck avseende lokalmarknaden. 
Bilden som framträder visar med stor 
tydlighet att det framförallt är längs 
med E6/E20 samt längs Söderleden/
Fässbergsdalen som etableringstrycket 
för lokaler är som störst i delregionen. 
Längs Dag Hammarskjöldsleden plane-
ras det väldigt få projekt och områdets 
södra del har en stor vakansrisk i Eu-
ropahuset, då SCA flyttar till Mölndals 
centrum. Nedan följer en mer detaljerad 
lista avseende projekten.

Astra Zeneca

ÅF-Huset
Mektagonen

Mölndals C – NCC
Nytt handel/kontor

Pedagogen, 
utvecklingsprojekt

Lyckholms
Fabriker

Södra Porten, Ericsson flyttar

Fässbergsdalen

Europahuset 
– risk 39 000 vakant

Sisjöområdet

Krokslätts fabriker

Idrottsgatan

Högsbo

Sahlgrenska sjukhuset

Områden och platser med ett omvandlingstryck avseende lokalmarknaden.

Stads och fastighetsutvecklingsprojekt  
samt större vakanser
•	 En mängd kontorsprojekt längs E6/E20 söder om Korsvägen (Lyckholms fa-

briker, Mektagonen, ÅF skrapan mm) 
•	 Sahlgrenska Universitetssjukhuset planerar för 150 000 kvm ny verksamhetsyta
•	 Nyproduktion Mölndal Centrum, NCC – handel, Mölndal galleria om 25 

000 kvm och kontor, Halo om 25 600 kvm kontor (hit flyttar SCA)
•	 Södra Porten, stora vakanser, fd Ericson (Hemfosa, Castellum)
•	 Pedagogen Park, 21 000 kvm uthyrt av 30 000 kvm, fd Lärarutbildningen 

(flyttad 2006) Bl a Sodexo, Tre, Anticimex, Aspelin och Ramm
•	 Eklanda (Europahuset) SCA lämnar/minskar från 39 000 till 25 000 kvm och 

flyttar till NCCs projekt i Mölndals centrum
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•	 Kållered och Lindome (handel och bostäder)
•	 Jolenområdet och Söder om Söderleden (väster om Sisjön)
•	 Kängurun/Krokslätts fabriker
•	 Fässbergsdalen – en av stadens utpekade utvecklingsområden
•	 Sisjön, utbyggnad med drygt 80 000 kvm verksamhetslokaler
•	 Högsbo, blandstad med bostäder och verksamheter
Källa: Objektvision, fastighetsägare, kommunen

Vakanser längs Dag Hammarskjöldsleden
Idag är det framförallt i Högsbo som det finns verksamhetslokaler längs Dag 
Hammarskjöldsleden. Det finns ca 20 000 kvm lediga kontorslokaler i Högsbo 
på Objektvision, ingen av de vakanta lokalerna överstiger 2 000 kvm. Det är 
framförallt längs leden det är vakant – en förklaring till det är att det finns ett 
större utbud här än i de inre delarna av Högsbo, men det indikerar också att läget 
idag inte attraherar företag i tillräcklig omfattning.

Marknadsförutsättningar kontor
Kontorsmarknaden i Göteborgsregionen består av ett fyrtiotal olika kontors- och 
företagsområden, från renodlade kontorsmiljöer i centrala Göteborg till företags-
områden längre ut i regionen med ett större inslag av lokaler för lager och lätt 
industri.

Hyres- och vakansnivåerna på kontorsmarknaden påverkas över tid av hur ef-
terfrågan och utbudet av nya kontor utvecklas. Den viktigaste efterfrågevariabeln 
är hur sysselsättningen i kontorsintensiva branscher växer och utbudet påverkas 
av nyproduktion av kontorsytor.

Betalningsviljan uttryckt i hyra per kvadratmeter och år varierar från ca 600 
kr/kvm/år i perifera områden till ca 2 300 kr/kvm/år i centrala Göteborg.

De högsta genomsnittliga hyrorna noteras för delar av Göteborgs CBD (CBD 
står för Central Business District och innebär de mest centrala och attraktiva 
delarna i Göteborg ur ett kommersiellt fastighetsperspektiv) som Kungsportsa-
venyn, centrum innanför vallgraven samt området runt centralstationen/Lilla 
Bommen. Också Gårda, Eriksberg och Lindholmen har relativt höga hyror med 
genomsnittvärden på drygt eller knappt 2 000 kr/kvm/år.

Befintliga hyresnivåer längs Dag Hammarskjöldsleden finns i intervallet 650 - 
1400 kr/kvm, med en medelhyra om 950 kr/kvm. 

Analyserna visar att hyresnivåerna uttryckta i fast penningvärde har varit rela-
tivt konstanta över tid men att hyresnivån stigit under de senaste två åren, särskilt 
i CBD. Hyrestillväxten beror på att vakansgraden i dessa miljöer fallit.

Ett litet utbud av nyproducerade kontorsytor i CBD de närmaste åren betyder 
att vakanserna sannolikt förblir låga eller faller ytterligare under överskådlig tid. 
Det uppstår därmed ett tryck på nya kontorsytor även i andra områden i nära 
anslutning till CBD

Vakansnivån utanför CBD är dock betydligt högre. För kontor längs Dag 
Hammarskjöldsleden uppgår nivån i dag till mellan 7 och 13 %.

Källa: Evidens.
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Kontorssysselsatta Idag Tillväxt 2035
Ytbehov  

(vid 18 kvm/pers)

Centrala Göteborg (CBD) 41 000 30 699 552 582

Övriga Göteborg 34 000 24 000 432 000

Övriga regionen 75 000 45 301 815 418

Regionen 150 000 100 000 1 800 000

Tillväxt kontorssysselsatta i Göteborgsregionen.

Hyresnivåer befintliga kontor

AA 1 700 - 2 600 kr/kvm

A    1 400 - 2 200 kr/kvm

B    1 000 - 2 200 kr/kvm

C       650 - 1 600 kr/kvm

D       600 - 1 300 kr/kvm    

Dag Hammar
skjöldsleden

Hyresnivåer befintliga kontor. Källa: Värderingsdata.

Uppskattade nyproduktionshyror i utbyggnadsområden
Nyproduktionen bedöms ha hyresnivåer som är ca 400-500 kr/kvm högre än 
befintliga kontor. Med nuvarande produktionskostnadsnivåer innebär det att ge-
nomsnittshyrorna i ett område bör närma sig ca 2 000 kr/kvm för att nyproduk-
tion ska vara lönsamt.

Tillväxt kontorssysselsatta i Göteborgsregionen

Uppskattade nyproduktionshyror i ut-
byggnadsområden. Källa: Evidens.
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Omfattning nya kontor längs  
Dag Hammarskjölds Boulevard
Området längs med Dag Hammarskjöldsleden har idag en dagbefolkning om 
ca 13 000 personer, av dessa bedöms ca 4 500 vara sysselsatta inom kontorsnä-
ringar. Utgår vi från att området tar lika stor del av sysselsättningstillväxten för 
kontorssysselsatta som motiveras av andelen kontorssysselsatta idag (vilket är 13% 
av Göteborgs kontorssysselsatta), motsvarar det en tillväxt om ca 3 150 personer 
– motsvarande ca 57 000 kvm kontor (LOA) vilket motsvarar ca 67 000 kvm 
kontor (BTA) fram till 2035.

Antar vi däremot att stadsbyggnadsinsatser samt områdets generellt ökade att-
raktivitet för kontor inom kommunen givet sin position, innebär detta att områ-
det ökar sin andel kontorssysselsatta inom kommunen med t ex plus 5 %-enheter, 
blir tillväxten istället 4 300 personer – motsvarande ett behov om 78 000 kvm 
kontor (LOA) eller 92 000 kvm kontor (BTA) till 2035. 

För att lyckas med större kontorsetableringar enligt ovan, är dock vår bedöm-
ning att området måste stärka sin position och därmed dess hyresnivåer – för 
att motivera större omfattning av kontorsproduktion. Utbyggnadsordningen för 
kontor bör också utgå från det idag mest attraktiva läget ur ett marknadshyres-
perspektiv för kontor – dvs från Linnéplatsen.

Lägespotentialen för nya verksamheter längs  
Dag Hammarskjölds Boulevard
Områdets norra delar som ansluter mot Linnéplatsen och Sahlgrenska sjukhuset 
har i dag en befintlig struktur för etablering av nya kontor. Tänkbara branscher 
för kontorsetableringar i detta läge kan vara inom vård och omsorg då det inom 
dessa branscher har skett en stark tillväxt de senaste åren kopplat till området. 
Det finns även för dessa branscher en naturlig koppling till platsen med såväl 
sjukhuset som forskningsinstitutioner och fakulteter till Göteborgs universitet 
närområdet. Nya arbetsplatser bör därmed planeras så att kopplingar till den 
befintliga strukturen främjas.

Högsbo har idag blandade verksamheter inom kontor, bygg och lättare indu-
stri med tyngdpunkt mot elektronik. Omvandling av Högsbo till ett attraktivt 
och modernt kontorsområde har utmaningar i både den fysiska strukturen samt 
marknadsläget vilket försvårar lönsam kontorsproduktion. Högsbo är på kort sikt 
fortsatt en plats för det näringsliv som pga strukturomvandlingens effekter trycks 
ut från centrala Göteborg (dvs av liknande karaktär som idag), på sikt kan dock 
omvandlingstrycket leda till möjliga kontorsetableringar även här

I de södra delarna som ansluter mot Söderleden, har området mer karaktären 
av volymhandel vilket bedöms som dess främsta potential. För att stråkets södra 
delar ska uppnå en attraktiv position som kontorsområde krävs god kollektivtrafik 
och angöringsmöjligheter för biltrafiken, ett brett utbud av närservice och andra 
urbana kvaliteter samt att området har en täthet och klusterbildning av företag.

Andra tänkbara branscher för nya kontorsetableringar längs hela stråket är 
inom klassiska företagstjänster såsom ekonomi och juridik, som också haft en 
stark tillväxt de senaste åren kopplat till stråket. För att lyckas attrahera denna 
typ av kontorshyresgäster krävs dock att stråket stärker sin position som kon-
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torsområde (dvs fjärmar sig från befintlig struktur) då denna typ av hyresgäster 
normalt väljer mer attraktiva, centrala kontorslägen

Storleken på majoriteten av lokalerna bör vara i spannet 500-2 000 kvm, med 
målsättningen att även attrahera ett antal större kontorshyresgäster som kan ta 
ytor uppåt 5 000 – 10 000 kvm. Dessa hyresgäster utgör då basen i områden, 
vilket bidrar till dess positionering och lockar därmed fler företag till området.
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Verksamheters behov  
och analys av etappindelning

WSP:s bedömning är att det finns marknadsmässiga förutsättningar att fylla bot-
tenvåningarna längs med Dag Hammarskjölds Boulevard med handel, restau-
ranger, caféer och kommersiell service samt offentlig service. Då lokalbehoven har 
bedömts till ytterligare omkring 35 000 kvm exkl (vissa kommersiella verksam-
heter och offentlig service) kan det p.g.a ledens sträckning kommersiellt bli svårt 
att fylla hela leden med lokaler, varför målsättningen bör vara att i första hand 
satsa på att ha lokaler/butiker i våning 1, förutsatt att bullernivåer etc för plan 2 
ej överskrider tillåtna gränsvärden för bostäder.

Längs med knutpunkterna finns det redan i dagsläget kommersiell verksamhet 
varför de inledande etapperna bör påbörjas i anslutning till dessa. I kommande 
etapper bör handeln och närliggande verksamheter såsom restauranger, caféer 
och service koncentreras till planerade hållplatser längs med leden.

Ur etableringssynpunkt är det visuella läget längs med boulevarden värdefullt. 
Detta gäller såväl resande med allmänna kommunikationer som bilburna. Längs 
med Dag Hammarsköldsleden passerade det år 2013 28 000 fordon (ÅMDV) 
vilket framgår av redovisad trafikmätning, bilaga 3. 

För kontor bedöms framförallt läget närmast Linnéplatsen som intressant att 
påbörja i en första etapp för att i ett senare skede påbörja omvandlingen av Högs-
bo till en modern stadsdel för kontorsintensiva verksamheter.

Förutom bra tillgänglighet och parkeringsplatser som tidigare specificerats i 
rapporten redovisas i bilaga 3 särskilda behov som olika typer av verksamheter 
kräver och som är en förutsättning för berikande gatuplansverksamheter, aktivi-
ter såsom gym, kontor (både mindre och större) och offentligt finansierad verk-
samhet (om intresse för det senare finns från Göteborgs Stad sida).

Annan verksamhet som inte analyserats men där det också kan finnas kom-
mersiella förutsättningar för etableringar är hotellverksamhet.
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Bilaga 1 - Planerad utbyggnad  
av bostäder & verksamheter  
i närområdet

Sahlgrenska  Änggården
1. Program för Sahlgrenska akademin & medicinareberget

•	 Bostäder, ca 500 lägenheter varav ca 300 studentbostäder
•	 Verksamhetsytor, ca 150 000 m2

Högsbo
2. Guldmyntsgatan (planeras)
•	 Bostäder, ca 300 lägenheter
•	 Verksamhetsytor, ca 560 m2

3. Nickelmyntsgatan (planeras)
•	 Bostäder, ca 150 lägenheter varav majoriteten studentbostäder

4. Bankogatan (överklagad detaljplan)
•	 Bostäder, ca 46 lägenheter
•	 Möjlighet till handel/kontor i bottenvåningen ca 1 500 m2

5. Tunnlandsgatan (byggs)
•	 Bostäder, ca 80 lägenheter
•	 Möjlighet till verksamheter i bottenvåningen, ca 1500 m2

6. Synålsgatan (detaljplan klar, ingår ej i Programmet nedan)
•	 Bostäder, ca 40 lägenheter

7. Program för Marconigatan/Distansgatan (planeras)
•	 ca 850 lägenheter (varav 200 lgh har räknats in Stadsdelsprogrammet för Frö-

lunda, se nästa sida )

8. Program för nordöstra Högsbo (planeras)
•	 Bostäder, ca 4000 lägenheter på lång sikt
•	 Verksamhetsytor - under utredning 
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Järnbrott Frölunda
9. Flatås park (fastställd detaljplan)
•	 Bostäder, ca 320 lägenheter 

10. Äppelträdgården (delvis utbyggt)
•	 Bostäder, ca 80 lägenheter

11. Slottsberget (delvis utbyggt)
•	 Bostäder, ca 120 lägenheter

12. Mandolingatan 
•	 Bostäder, ca 240 lägenheter eller kontor
•	 Handel möjliggörs i bottenvåningen, ca 2400 m2

13. Norra Dragspelsgatan (byggs)
•	 Bostäder, ca 70-80 lägenheter

9

10
1112

13
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Frölunda
14. Stadsdelsprogram Frölunda
•	 Bostäder, totalt planeras ca 7000 lägenheter, varav 2500-3000 lägenheter fram 

till år 2022
•	 Möjlighet till utbyggnad av Frölunda torg

AskimSisjön
15. Pilegården (planeras)
•	 Bostäder, ca 150 lägenheter

16. Kobbegården (planeras)
•	 Bostäder, ca 150 lägenheter

17. Sisjömotet (har vunnit laga kraft)
•	 Handel & verksamheter
•	 Byggmarknad, ca 21 000 m2 
•	 Sport, handel, kontor, hotell ca 47 000 m2 
•	 Utökade handelsytor i Kv Eknöudde med 14 000 m2 (befintliga ytor ca 

10 000 m2)

18. Sisjövägen (planeras) 
•	 ca 500 bostäder

17
15

16
18

14
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Bilaga 2 - Underlag marknads analys

Varugrupp Marknadsunderlag*

 2013 2025 2030

Livsmedel 442 1453 1510

Övriga dagligvaror 182 547 548

Beklädnad 173 617 664

Heminredning 109 420 466

Fritid 108 393 426

Hemelektronik 56 205 222

Järn- och byggvaror 103 394 437

Restauranger och caféer 185 645 688

Totalt 1358 4674 4960

*Mkr inkl moms, fasta 2013 års priser

Varugrupp

Bedömd 
uthyrbar yta 

2013 kvm
Prognos

2025 2030

Livsmedel 4 333 13 835 14 156

Övriga dagligvaror 1 000 3 602 3 603

Beklädnad 500 2 806 3 018

Heminredning 1 296 4 895 5 435

Fritid 1 000 3 199 3 465

Hemelektronik 0 714 756

Järn- och byggvaror 0 1 969 2 183

Restauranger och caféer 2 500 7 824 8 340

Totalt detaljhandel och restau-
ranger/caféer 10 630 38 844 40 957

Kommersiell service 1 063 3 884 4 096

Totalt inkl kommersiell service 11 693 42 728 45 053

 Mkr inkl moms, fasta 2013 års priser
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Område Befolkning 
2013

Antagen tillväxt 
2025 och 2030 
(som adderas 

till befintlig 
befolkning)

Marknads-
Underlag 

2030**
Mkr inkl moms

Översiktlig omsättningsbedömning exkl kom-
mersiell service och inkl befintlig handel år 

2030 Mkr inkl moms***

Dagligvaror och 
sällanköpsvaror + 

restauranger

Varav livsmedel och 
övriga dagligvaror

A Linnéplatsen 4 299   3 000 570 170 100

B Änggården 3 618   5 000 670 200 120

C Marklandsgatan 7 542 10 000 1 400 420 240

D Flatås/Högsbo 6 021 12 000 1 400 430 250

E Radiotorget och Radiomotet 4 301 10 000 1 100 400 200

Inflöde från övriga delar av 
Göteborg**

200 50

Summa 25 781 40 000 5 100 1 820 950

Analys per delområde
Summan av de olika delområdena överensstämmer inte helt med framtaget be-
räkningsunderlag för hela Dag Hammarskjölds Boulevard i de inledande avsnit-
ten men ligger väldigt nära varandra*
När det gäller antalet arbetande är det framförallt område A som redan idagsläget 
har en positiv inpendling av arbetskraft.

* Skillnaderna beror på att marknadsområdena på delområdesnivå inte helt är 
identiska med översiktligt definierat upptagningsområde för hela Boulevarden. 

** Marknadsunderlaget är beräknat baserat både på nuvarande och tillkomman-
de antalet personer.

*** Finns marknadsmässiga förutsättningar för att öka inflödet ytterligare men är 
helt beroende av vilka aktörer som etablerar sig i området och den slutgiltiga 
utformningen och sammansättningen.

Marknadsområdet uppdelat på olika 
delområden.
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Trafikmängderna är hämtade från Göteborgs Stad – ”Trafikmängder på olika ga-
tor” och anges i ÅMVD. Trafikmängderna är mätta under 2013 och är avrundade 
till närmsta tusental.

Framtida effektmål & stadens strategi
Andelen bilresor ska minska med en fjärdedel.

Linnégatan
10 000 Övre Husargatan

12 000

Per Dubbsgatan
22 000

Högsboleden
22 000

Högsboleden
15 000

Marconigatan
12 000

Radiovägen
8 000

Dag Hammar
skjöldsleden
23 000

Dag Hammar
skjöldsleden
28 000

Bilaga 3 - Trafikmängder
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Verksamhet
Area per 
lokal (m²) Särskilda behov

Restaurang 200 – 500 Tillagningskök (installationstätt), leveransmöj-
ligheter, extra takhöjd, gärna charmig lokal 
och uteservering i soligt läge

Pizza, grill 100 Skyltfönster, tillagningskök (installationstätt), 
gärna uteservering

Café 100 Skyltfönster, uppvärmningskök, gärna char-
mig lokal och uteservering

Pub 100-500 Skyltfönster, uppvärmningskök, gärna char-
mig lokal och uteservering

Övriga dagligvaror 60-120 Gatuentré, skyltfönster

Livsmedel 500-1200 Kyl&frys (installationstätt), extra takhöjd, 
leveransmöjligheter, kundparkering

Apotek 200 Gatuentré, skyltfönster

Mindre butik sällan-
köpsvaror

50-150 Gatuentré, skyltfönster

Större butik 
 sällanköpsvaror

500-3000 Gatuentré, skyltfönster (extra krav avseeende 
parkering)

Vård* 100 -500 Botten- eller övervåning, kontorsstandard 
med extra vatten & avlopp, större lokal kan 
vara i flera plan

Gym/
sportcenter

500-2000 Botten- och/eller övervåning, öppna ytor, 
extra takhöjd, omklädningsrum (installations-
tätt) ljudkrav, hållfasthet bjälklag, lågt behov 
av fönster, utrymning

Skola/
utbildning

800 Botten- och/eller övervåning, möjlighet till 
mindre ytor och öppna ytor, ljudkrav, kan vara 
i flera plan

Förskola 1 000 Bottenvåning, tillagningskök (installationstätt), 
parknära

Mindre/mellanstora 
kontor

500-2000 Botten- och/eller övervåning, större lokal kan 
vara i flera plan

Stora kontor 5000-10000 Hel fastighet i flera plan

Hotell Installationstätt, bostadskrav brandceller och 
dagsljus etc.

*Avser vårdcentral, tandläkare, naprapat etc

Uppskattning av area är gjord utifrån näringslivsanalys, handelsanalys samt erfa-
renhet från liknande projekt

Bilaga 4 - Olika verksamheters  
lokalbehov

Möjliga verksamheter  
Uppskattade ytor och särskilda behov - exempel
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