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Uppdragsbeskrivning
Bakgrund
HSB och Balder har tillsammans bildat bolaget Majornas Projektutveckling AB (MPU) som äger Fixfabriken i
Majorna, Göteborg. Tillsammans med Fastighetskontoret (FK) som äger intilliggande fastigheter för bussgarage
och spårvagnshall, är visionen att utveckla området till en blandstad.

Syfte
För få mer input till projektet har MPU frågat NAI Svefa om hjälp och att ta fram en rapport med förslag och
idéer för hur Fixfabriken kan utvecklas till en ekonomsikt hållbar blandstad. Parallellt kommer FK att lämna
motsvarande uppdrag till annan fastighetskonsult.

Uppdaget
Nulägesanalys av vad vilken verksamhet som finns i området i och runt Majorna idag och vilka behov som
efterfrågas enligt tidigare gjorda studier och workshops. Behovet av en större mataffär och en sporthall har redan
identifierats.
Goda exempel med referenser och erfarenheter från andra liknade blandstadsprojekt. Idéer och förslag på
handelstrender att ta med sig i utvecklingen av området.
Förslag och idéer på hur Fixfabriken skall utvecklas till en ekonomisk hållbar blandstad.
 Typ och volym av verksamheter
 Var och hur i området verksamheten skall utvecklas
 Andra faktorer som är viktiga för att skapa en ekonomisk hållbar blandstad
Redovisning av uppdraget för MPU, FK och SBK mfl

Underlag
Från MPU och Radar har skissförslag underlag från workshopen erhållits.. Vid 2 tillfällen har området studerats
på plats.
Därutöver har följande material och information hämtats som underlag för rapporten.

Fördjupade översiktplaner, planprogram och detaljplaner från Stadsbyggnadskontoret

Material från www.fixfabriken.se

Material diverse hemsidor bl Göteborgs stad, Wikipedia, mäklarfirmor mfl

Statistik från Stockholms Stad

Inspiration och trender från och Kairos Future, Svensk Handel mfl

Kartor och bilder från Googlemaps (utgör källa om inget annat anges)
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Områdesanalys
Stadsdelen Majorna
Området kring Fixfabriken ligger i stadsdelen Majorna ca 5 km väster om centrum. I Majorna är andelen
invånare i åldrarna 25-44 år högre än genomsnittet för Göteborg. Majorna har historiskt varit en utpräglad
arbetarstadsdel där många hamn- och industriarbetare levde. Under åren har stadsdelen dragit till sig en brokig
skara människor som lever under olika sociala förhållanden. I dag är genomsnittsinkomsten i området lägre än
Göteborg i stort, men utbildningsnivån är högre. Här väljer fler att ställa bilen och istället promenera, cykla eller
åka kollektivtrafik. I EU-valet var det Miljöpartiet som fick den största andelen röster i Majorna. Majorna tillhör
stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné.

Bild: Stadsdelsförvaltningar i Göteborg, källa: www,goteborg.se

Områden runt Fixfabriken
Övriga områden i stadsdelen Majorna skiljer sig från det
särpräglade industriområdet vid Fixfabriken. I söder
ligger Sannaparken som utgör ett större grönområde.
Därefter kommer Sandarna och därefter Västra
Begravningsplatsen. Österut ligger Kungsladugård med
Mariaplan, och senare Slottskogen. I Väst ligger
Klippanområdet vi Göta Älvs södra strand, med
attraktioner som kulturhuset Röda Sten, gamla
Sockerbruket och den berömda restaurangen
Sjömagasinet. I sydväst sträcker sig villabebyggelsen
längs vägen ut mot Långedrag och Saltholmen
Fixfabriken är belägen i skärningspunkten mellan
storstad och hav, med lika nära till salta bad som till
shopping och nöjesliv i centrum. En plats där det finns
möjlighet att hitta lugn med ändå någon form av liv.
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Nya planer
Söder om Fixfabriken pågår detaljplanarbetet för ett nytt kvarter utmed Kennedygatan med 140 nya bostäder och
handel i bottenvåningen. Staden har markanvisat kvarteret till JM och Familjebostäder, detaljplanen ligger för
antagande. Vid Rödstensmotet har kommunen lämnat en markanvisning till Västra Sandarana
Fastighetsutveckling som ägs av Bostadsbolaget, AF Bygg, Aspelin & Ramm, IBIS och Kurs 225. Bolagen har
föreslagit en nybyggnation av ca 2 000 bostäder och 100 000 kvm lokalyta i området. Planarbetet har ännu inte
startat.
Sandarna
Sandarna kännetecknas av de ljusa fyravåningshusen med
putsad fasad i funktionalistisk stil från 1940-talet. Stadsdelen
står på en ås som stiger upp från Kungsladugård och Klippan.
Området avgränsas i söder av Fridhemsgatan, samt Västra
kyrkogården. Fridhemsgatan utgör vägen från Kungsladugård
till Kungsten och på den går spårvagnen från stadsdelen till
Saltholmen. Vid gatans slut i öster ligger Sannaplan, varifrån
spårvägen fortsätter in i Kungsladugård som Mariagatan.

Bild Miljö Sandarna, källa: www.vackrare.com

Kungsladugård
Stadsdelens norra del ligger på ett låglänt område som svagt sluttar uppåt mot söder. Åt väster ligger Sandarna
och i öster branterna mot Gråberget. Stadsdelens södra del ligger i en dal som utgöt fortsättningen på det
sluttande området från älven i norr. Den norra delen består av täta kvarter av landshövdingshus och den södra av
mer öppna trädgårdskvarter med villor och radhus. I området hittar vi även den stora plaskdammen på
Älvsborgsplan. Mitt i området ligger Mariaplan som domineras av en rondell som utgör navet för flera stora
gator i stadsdelen. I öster ligger Slottskogskolonierna som är ett prunkande koloniområde inne bland kvarteren.

Bild Plaskdammen Älvsborgsplan, källa:
http://www.panoramio.com/user/307890

Bild Mariaplan, källa:
http://thanner.se/mariaplan/#2
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Klippan
Området ligger på Södra Älvstranden nära Älvsborgsbron och är idag mest känt för restaurangen Sjömagasinet
och konferenshotellet Novotel. I Klippan finns även nya bostadshus och ett antal gamla praktfulla byggnader,
som det gamla sockerbruket som renoverats om till lokaler för olika verksamheter och Röda Sten för konst och
kultur.

Bild Röda Sten, källa: www.wikipedia.org

Bild Novotel, källa: www. novotel.se

Handel- och service
I Kungsladugård är utbudet av handel idag centrerat till de östra delarna av Älvsborgsgatan och Mariagatan
främst mellan Älvsborgsplan och Mariaplan. Här finns utbud av blandad närhandel och service som apotek,
blomsteraffär och bageri men även cykel- och fotoaffär. Vid Älvsborgsplan finns den största livsmedelsbutiken i
området en ”Coop Nära”. I området finns även inredning- och klädbutiker för både nytt och begagnat. Flera
restauranger och caféer finns, varav flera har tillkommit de senaste åren. Runt Mariaplan och Älvsborgsplan
finns restaurangkluster med bla den italiensk inspirerade Enoteca Maglia som drivs av stjärnkocken Robert
Maglia.
Utmed Karl Johansgatan och vid Jaegerdorffsplatsen finns blandad handel och service bla systembolag, bank
och folktandvård.
I Fixfabriksområdet finns anläggningar för fritidsverksamhet som idrottshall, Friskis och svettis och Gokartbana.
I Klippanområdet ligger den välkända stjärnkrogen Sjömagasinet som idag drivs av Ulf Wagner samt
konferenshotellet Novotel. Ytterligare en restaurang /café finns men ingen handel.
Någon samlad plats för så väl handel som offentlig service finns inte idag i Majorna. Vårdcentralen Närhälsan
ligger i Fiskhamnsområdet, folktandvården vid Jaegerdorffsplatsen, biblioteket vid Chapmans Torg, och
socialkontoret vid Oscarsleden.
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Industri- och annan verksamhet
I Majorna finns flera mindre kontor, industri- och verkstäder. I Fixfabriksområdet finns ännu så länge ASSA
som planerar flytta inom 1-2 år. Vidare finns några olika bil- och motorverkstäder bla Merkonomen. I Klippan
finns blandad verksamhet bl a med inriktning mot konst, media, foto, grafik och inredning. Söder om Sandarna
ligger Kungstens industriområde som består av mindre verkstadsindustri och bygghandel.

Skolor och förskolor
I Majorna finns det mycket barn varför utbudet av skolor och förskolor är stort. Det finns ett antal förskolor i
området runt Fixfabriken såväl kommunala som fristående med olika inriktningar. I området finns två
grundskolor. Kungsladugårdskolan åk F-6 som ligger vid Älvsborgsplan som har ca 650 elever. Sannaskolan
med åk 4-9. Någon friskola finns inte i området, vilket kan tyckas lite märkligt då det finns fler fristående
förskolor. Behovet av nya skolor och förskolor kommer troligtvis att öka i och med att nya bostäder tillkommer.
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Kommunikationer
Oscarsleden
Oscarsleden är en viktig
kommunikationsled mellan de
västra stadsdelarna och
centrum. Leden utgör dock en
barriär mellan Majorna och
Klippan/Göta Älv. Detta
försämrar möjligheten till
närhet till vattnet och havet för
Majornaborna.

I dagsläget nås Klippan genom
Banehagsgatan som genom viadukt går
under Oscarsleden. Någon naturlig
koppling mellan Majorna och Klippan
finns inte. Detta medföra att området utmed
Älven är förhållandevis anonymt för
resterande delar av Majorna. Det finns
ingen gång- eller cykelförbindelse utmed
Göta Älv, vilket många efterfrågar. Staden
arbetar dock med att öppna upp och skapa
en trevligare miljö utmed hela Södra
Älvstranden.

Vägar och stråk
Av kartan framgår befintliga vägar i Majorna.
Någon koppling mellan området vid Fixfabriken
och resterande delar av Majorna finns inte idag, utan
området är kommunikationsmässigt isolerat.
Enligt förslaget till ny detaljplan för området söder
om Fixfabriken, skall Kennedygatan öppnas upp för
trafik. Detta öppnar även upp för ett naturligt stråk
från Fixfabriken ner mot Mariagatan och
Älvsborgsplan.
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Kollektivtrafiken
I Majorna finns väl fungerande
kollektivtrafik med både buss
och spårvagn.
Närmast spårvagnshållplats till
Fixfabriken är Ostindiegatan
och Sandarna. Från
Ostindiegatan tar det ca ca 20
minuter in till Centralstationen.
Sträckan trafikeras av både
linje 3 och 9 med mellan 5-10
minuters avgångar dagtid.
Hållplatsen Orustgatan
trafikeras idag med buss till bla
Frölunda Torg.
Synpunkter finns på att området
kring Sandarnas hållplats upp
emot mot systembolag känns
otryggt att vistas i.

Naturområden
Söder om Fixfabriken ligger Sannaparken som är ett större grönområde. På andra sidan om Sannaparken ligger
Sannaskolan. Utöver det finns en del växlighet mellan husen, med träd och gräsplättar. Utmed Älvsborgsgatan
finns en allé på var sida om spårvagnspåren som går mitt i gatan. Detta ger ett grönstråk samtidigt som avståndet
mellan husen på gatan upplevs som en otrygg barriär, vilket gör att handel och verksamheter utmed
Älvsborgsgatan inte hänger ihop. Planer finns för att ändra trafiken utmed Älvsborgsgatan. Från Göta Älv upp
till upp till Fixfabriken är en inte obetydlig nivåskillnad.

Sektion från Älven till Fixfabriken, Jakob Geijer NAI
Svefa
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Referenser blandstad
Ambitionen har varit att ta fram referenser
på bra fungerande blandstäder med tydliga
stråk för handel, i områden som omvandlats
från äldre industriområde och som byggts
på senare tid. Tyvärr finns ännu så långe få
bra exempel som uppfyller alla dessa krav.
Flera nya områden har svårt att få
fungerande handel i bostadsområden, bla
pga av lokaler placerats i ensamma hörn av
kvarteren istället för i stråk. Eriksberg är ett
exempel på detta. Hammarbysjöstad ett
annat där stråket blivit för långt och
utdraget och marknaden inte räcker till.
Bild Eriksberg: Googlemaps
Plan och marknad måste hänga ihop.
Vi har valt två referensområden i Stockholm, Lilla Essingen och Hornsberg på Kungsholmen. För att visa på ett
fungerande blandstadskoncept i Göteborgsområdet har vi även tagit med Mölnlycke Centrum för att bla belysa
egna erfarenheter i utvecklingen av detta område.

Lilla Essingen
Lilla Essingen är en ö och en stadsdel i Stockholms innerstad som kallas ”landet mitt i staden”. Området
utvecklades till en utpräglad arbetarstadsdel när Electrolux flyttade in sin nya fabrik 1908. Här bodde ca 6 000
människor i små och trånga lägenheter i början av 1950-talet. När Electrolux lämnade Lilla Essingen utvecklades
det gamla industriområdet till bostadsområde där nya fastigheter har färdigställts etappvis.
I dag har området en småstadskänsla med avslappnad atmosfär och närhet till city och här bor cirka 5 000
personer. Längs stråken på Essinge Brogata har det växt fram nya delikatessaffärer, brödbod, caféer, mindre
livsmedelsbutiker (Tempo och Ica Nära) och en handfull restauranger med olika inriktningar. På lilla Essingen
finns även vårdcentral och apotek. Utmed vattnet på den södra sidan av ön ligger den kända krogen ”Lux
Stockholm”. Intill ligger Luxparken som har byggts ut och rustats upp för att skapa en upplevelserik parkmiljö
en parkbro har byggts över Arkviken med belysning och växtlighet, vilket har stärkt Lilla Essingens
småstadskänsla. På Lilla Essingen är fördelningen ca 85 % bostäder och ca 15 % lokaler.
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Källa: Statistik Stockholms stad

Folkmängde

0 år

1-5 år

6-15 år

16-19 år

20-64 år 65-79 år 80- år

Totalt

Antal

113

315

203

0

3602

440

78

4751

Andel

2,4%

6,6%

4,3%

0,0%

75,8%

9,3%

1,6%

Inkomst

0

0.1-159.9 tkr

160.0-319.9 tkr

320.0-499.9 tkr

500.0- tkr

Antal

174

688

1141

1323

901

Andel

4,1%

16,3%

27,0%

31,3%

21,3%

Befolkningen består i huvudsak av personer i arbetsför
ålder med yngre barn. Medelinkomsten är högre
Stockholm i snitt.

Bild: Miljö Lilla Essingen, källa: Sweco
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Hornsberg
Hornsberg är ett informellt område under stark tillväxt på nordvästra Kungsholmen i Stockholms innerstad.
Området har inga officiellt fastställda gränser men har kommit bli ett samlingsnamn för det område som växt
fram med bostäder, kontor och butiker. De närliggande områdena är Kristineberg, Stadshagen och Lindhagen.
Hornsberg var tidigare ett industriområde i Citys utmarker och har med tiden utvecklast till ett bostadsområde
med strandpromenad, restauranger, caféer, butiker, samt kommersiell och offentlig service.
Hela nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till ett attraktivt
bostads- och kontorsområde. I området har det byggts över 5 000 nya bostäder och 35 000 kvm kommersiella
lokaler. När området är färdigställt runt år 2020- 2022 kommer det att inrymma ca 20 000 boenden, upp emot
35 000 arbetsplatser, och en allsidig service. Av dagen bostäder är ca 80 % bostadsrätter. Befolkningen utgör
köpstarka människor i åldern 35-40 år.
Lindhagensgatan är huvudstråket i Hornsberg, med Lindhagens galleria, ett foodcourt, butiker, apotek, banker,
systembolag och mycket annat. Utöver huvudstråket finns ett stort antal företag och butiker runt om i området. I
området finns vattennära miljöer för motion och rekreation – jogging, båtliv eller bara avkoppling. I området
finns även gym, uthyrning av kajaker, tränings- och tävlingsmöjligheter på Kristinebergs IP och Stadshagens IP
och möjligheten att åka skridskor på Ulvsundasjön under vintern.

Bild Miljö Hornsberg, källa Eriks
Olsson Fastighetsbyrå

Folkmängd

0 år

1-5 år

6-15 år

16-19 år

20-64 år

65-79 år

80- år

Totalt

Antal

219

682

361

160

5781

419

103

7725

Andel

2,8%

8,8%

4,7%

2,1%

74,8%

5,4%

1,3%

Inkomstt

0

0.1-159.9 tkr

160.0-319.9 tkr

320.0-499.9 tkr

500.0- tkr

Antal

315

955

1493

1940

1399

Andel

5,2%

15,7%

24,5%

31,8%

22,9%
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Mölnlycke Centrum
Utvecklingen av Mölnlycke Centrum har pågått i 20 år genom en successiv utbyggnad. Idag finns en fungerande
blandning av bostäder, kommersiell och offentlig service i synergi med vartannat.
Mölnlycke centrum har vänts från inåtvänt till ett utåtvänt torg med koppling ner mot vattnet och Mölndalsån. I
de nya bostadskvarteren på 3-6 våningar finns handel i bottenvåningen. Vid utvecklingen av kvarteren har en
aktiv dialog förts mellan byggherrarna och kommunens näringslivsansvarig liksom företagarföreningen, för att få
rätt mix av handel och verksamhet. Fokus har även lagts på att få in verksamhet som skapar mervärde till de
boende i centrum som bank och konditori. För de som önskar ha kontor på hemmaplan finns mindre
kontorshotell. Många äldre som sålt sina hus i området har flyttat till de nya bostäderna i centrum och kan nu ta
kundvagnen utanför porten, handla och köra kundvagnen upp till lägenheten för att lasta av.
Stråket längs ”Biblioteksgatan” börjar vid Kulturhuset med bla bibliotek och café, sträcker sig vidare mot väster
och avslutas med vårdcentralen. Däremellan finns kontorshotell, 2 matbutiker, 2 apotek, 1 bokhandel, 4
klädbutiker bla Lindex, 2 inredningsbutiker, 3 banker, systembolag, skomakeri, optiker, 2 café/konditori,
restaurang, mm. En blandning som skapar mervärde av och åt vartannat. Mitt på stråket ligger torget med fri
parkering på mellan 30 min till 2 timmar, utmed stråket finns även gatuparkering för korta besök i någon av
butikerna.
En av framgångsfaktorerna som gjort att området lyckats utvecklas till en bra blandstad, är att all service såväl
kommersiell, kulturell och offentlig samlats på samma plats. I Mölnlycke åker invånarna till centrum oavsett om
de skall handla, låna böcker eller besöka vårdcentralen. Centrum utgör här en samlingsplats för alla 17 500
Mölnlyckebor..

Källa: Fastighetsbyrån
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Nya handels- och mattrender
Ekologisk matmarknad
Med den hälsotrend som pågår i Sverige tänker konsumenterna på hälsan när de handlar och hälsomedvetenheten
har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Svensk Handels konsumentbarometer anser sig 3 av 4 konsumenter vara
hälsomedvetna när de handlar. Den ökade hälsomedvetenheten gör att 2 av 3 konsumenter handlar mer
hälsosamma livsmedel och mindre onyttiga varor. En majoritet anger även hälsomedvetenhet som en drivkraft
till att köpa mer ekologiska livsmedel.
Utifrån det gröna tänk som många Majornabor har så bör efterfrågan för ekologisk och närodlad mat finns både
bland den befintliga befolkningen och framtida i Fixfabriken. Följaktligen har vi inspirerats av matkoncept med
ekologisk profil om finns både i och utanför Sverige som följer denna trend och som vi tror kommer passa in i
området.
Konceptet ”Whole Food” har studerat som ett internationellt exempel, ”Green Matmarknad” i Malmö och
”Urban Deli” i Stockholm som svenska exempel. I dessa koncept finns det en ekologisk mataffär, delibutik och
restaurang i anslutning till varandra. Butikerna erbjuder ett fullt sortiment med närodlade och ekologiska frukter
och grönsaker, egen saluhall, samt delidisk med fisk, chark och ost. I restaurangen går det att äta alla dagens
måltider och här erbjuds ekologiska rätter baserade på närodlade råvaror. Denna sortens affär och koncept har
kapacitet att skapa en unik häftig mötesplats som kan locka såväl boende i närheten som utomstående besökare.

Bild. butik med bl a ekologiska och närodlade grönsaker, Källa: http://woutersteeneveld.nl/
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Bild: Restaurangen i anslutning till matvarubutiken., källa: www.urbandeli.org

Hinna-med-mat
I dagens storstäder har allt fler människor anammat en livsstil där de ständigt är på väg och sällan har tid att sätta
sig ner och inta en lunch eller middag. Istället förtärs lunchen i farten, på väg till nästa möte, i bilen eller på
spårvagnen. Det har skapat trenden one-hand food, mat som går att dricka och olika slags miniportioner, som
tillåter oss att göra något annat med den andra handen. I dag måste restauranger och butiker bli bättre på att
fånga folk i farten och erbjuda dem god mat, exempelvis genom nya distributionskanaler som food trucks eller
med mat som är lättare att äta när andra aktiviteter pågår parallellt.

Bild: www.ridderheims.se
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Mer nakenmat
Den trend som har skapats mot det mer nakna och ursprungliga kan ses som en reaktion mot ett materialistiskt
slit- och slängsamhälle. Trenden tar sig uttryck även i mat med ökat intresse för billigare och enklare råvaror
som rotfrukter, kål, tång och inälvor. Detta resulterar i att vi återigen vill handla grönsaker och frukt på torget
eller köpa kött hos den lokala slaktaren eller saluhallen.

Seating
En ökning av singelhushåll i kombination med en mer mobilare livsstil, där vi äter ute allt mer, har skapat en
efterfrågan på mötesplatser där människor kan träffas och äta tillsammans med andra. Det har skapat trenden
”seating” (social + eating). Exempel på detta är långbord på restauranger, offentliga social möblering och
middagsklubbar eller gårdfester.
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Utvecklingsförslag
Ekonomisk hållbar blandstad
I en ekonomisk hållbar blandstad skall det finnas tydliga stråk och platser för att samla en rätt mix och volym av
handel och service. Handel och service skall även anpassas så det blir mervärde för bostäderna i området. Då
skapas en bra dynamiska blandstad där boende och verksamhet kan ge kraft och energi åt varandra.
Blandstaden skall vara flexibel så att platser och byggnader kan samutnyttjas för olika typer av ändamål och
verksamheter både kort- och långsiktigt. För att detta skall lyckas måste detaljplanen tillåta olika ändamål.
Underjordiskt garage bör undvikas för handeln, då det både är dyr lösning där avståndet kan skapa barriärer för
lättillgänglig handel.

Stråk och platser
I Kungsladugård finns idag ett stråk med blandad handel och restauranger utmed Mariagatan runt Älvsborgsplan
fram till Mariaplan, se karta sidan 7. Detta stråk bör kopplas ihop med ett nytt utmed Kennedygatan där JM och
Familjebostäder planerar bygga ett nytt kvarter. Stråket bör sedan gå vidare genom den norra lägre belägna delen
av Fixfabriken och därefter ner mot Klippan och Göta Älv..

Utmed stråket skall det finnas torg/samlingsplatser med plats för olika aktiviteter alla dygnets vakna timmar.
Torgen skall användas för så väl parkering, underhållning och andra gemensamma aktiviteter, torghandel eller
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annan form av marknad. Vi har föreslagit två torg vid Fixfabriken däremellan ligger det ”Täta stråket” med
handel och service koncentrerad på båda sidor. Det enligt skissen något större östra torget korsas av ett stråk från
spårvagnshållplatsen vid Ostindiegatan ner mot Sannaparken i söder. Detta stråk skall göra det tryggt att vistas i
området mellan kollektivtrafiken och bostäderna vid Fixfabriken. Det föreslagna något mindre torget är porten
till området som du möter som besökare, men även porten mot Göta Älv. Detta torg skall även användas som
parkeringstorg och vara lätt att ta sig till med bil. Kopplingen till havet, Göta Älv och Klippan blir en viktig
pusselbit för att skapa attraktiv kulturell, maritim och havsnära känsla till området.
I Sannaparken skall det finnas en allaktivitetsplan där allt från fotboll till skateboardåkning är möjligt på
sommaren och skridsko och pulkaåkning på vintern. I anslutning till parken och planen byggs den nya
idrottshallen. Idrottshallen bör kunna samutnyttjas mellan idrottsföreningar, skolor och annan verksamhet i
området. Lämpligt är att få en friskola att etablera sig i lokaler i området som nyttjar idrottshallen dagtid. Ett
annat alternativ för idrottshallen är den samutnyttjas med något av gym som redan finns i området.
Majorna består till stor del av landshövdingehus med gårdar som utgör informella mötesplatser. Denna
utformning bör vara något som skall kunna kännas igen även i Fixfabriken. Genom att restauranger och caféer
utmed stråken placerar sina uteserveringar inne på ”Majgårdarna” kan gatan hållas tät utan att behöva ge plats
för uteserveringar samtidigt som besökarna får uppleva de trevliga ”Majgårdarna”. Alla transporter till
verksamheterna liksom infarter till underjordiska garage för bostäder sker från andra gator än det ”Täta stråket”.
Detta för att i möjligastemån hålla det ”Täta stråket” fritt från genomfartstrafik utan endast tillåta bilar och
kantstensparkering för snabba besök i butikerna och för av- och inlastning i bostäderna.

Typ av verksamhet
Tanken och idéer runt Fixfabriken är att det skall finnas handel och verksamhet inte bara för område utan att det
skall vara känt för alla Göteborgare. Området bör därför få någon form av profil som gör det unikt i staden. Vi
tror att en ”ekologisk profil” skulle passa bra in för Fixfabriken i fler avseende och har därför inriktat typen av
verksamhet mot detta.
Behovet av en större matbutik har initialt identifierats. En matbutik med basvaror för storköp kräver utrymme för
parkering och angöring. Då markparkering är att föredra föreslår vi att denna typ av handel placeras utmed Karl
Johangatan vid Systembolaget och att parkeringen samutnyttjas med detta.
Som komplement för det dagliga behovet av färska matvaror föreslås en matmarknad med ekologisk profil likt
Green Market eller Whole Food, i det ”Täta stråket”. Denna ekologiska matmarknad skall vara ett mervärde för
de boende men även generera något unikt till området som gör att besökare från hela staden lockas hit.
Utmed det ”Täta stråket” skall det även finnas annan typ av närhandel för de boende och besökare som apotek,
bank, bageri, optiker och blomsteraffär mm. Även klädbutiker och inredningsaffärer med bl a ekologisk profil.
Men även annan serviceverksamhet som cykelverkstad, skomakare, skräddare, tapetsör och annat hantverk.
Utmed stråket ner på spårvagnhållplatsen bör verksamhet som kan kopplas till kollektivresandet som
servicebutiker eller resecentrum med bla biljettförsäljning finnas.
Det Majorna bla är känt för är utbudet av spännande restauranger och caféer. Något som även skall vara
karaktäristiskt för Fixfabriken. Både boende i området och besökare skall lockas hit för att äta i någon av de
olika typerna av restauranger eller caféer som kommer att finnas i området. Här skall finnas utbud i allt från
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internationella eller enklare rätter till maträtter med ekologisk profil, som kan serveras såväl på innergården eller
inomhus på långbord som ”seating”.
På torgen skall finnas möjlighet att erbjuda torghandel för frukt och grönt men även för knallar och annan
marknad. Här skall även finnas plats för ” Food truck” och mobil försäljning. Under visa tider bör
försäljning/torghandel vara tillåten även för privatpersoner utan kraven för ”Torgstadgan för Göteborgs
kommun”. Vilket kan ge boende eller andra möjlighet att sälja sina lästa böcker eller urväxta barnkläder på
torget.
I Majorna är den offentliga servicen sprid över stadsdelen. För att skapa en bra samlad stadsdel med en tydlig
samlingspunkt vore det önskvärt att samla vårdcentral, folktandvård, socialkontor och bibliotek på samma ställe.
En gemensam placering av offentlig och kulturell service till Fixfabriken skulle vara önskvärt. Troligtvis
kommer det finnas byggnader som skall bevaras eller platser som är utsatta före buller och som därför är mindre
lämplig för bostäder. Dessa bör istället ge plats för lokaler för serviceverksamheter, kontor och skola. Mindre
insprängda kontorshotell bör finnas för de som vill arbeta på hemmaplan. En skola i form av tex friskola skulle
passa utmärkt, vilken även kan utnyttja sporthallen på dagtid. All denna form av verksamhet kommer även att
stärka den kommersiella handeln och servicen i området.

Volym lokaler
Vi har bedömt att i det ”Täta stråket” mellan de föreslagna torgen bör det finnas ca 5 000 kvm handel,
restauranger och annan kommersiell service. Stråket mellan spårvagnhållplatsen och det större torget ca 3 000
kvm handel och kommersiell service samt ytterligare ca 2 000 kvm ute i kvarteren, dvs totalt ca 10 000 kvm.
Detta bedömer vi är lämplig volym både för den verksamhet som bör finnas i området men även för att de skall
ge kraft till varandra. Sifforna är beräknade utifrån
från följande antagna fördelning:
 Ekologisk matmarknaden ca 1000 kvm
 4-5 restauranger totalt ca 2 000 kvm
 2-3 caféer ca 500 kvm
 Närhandel ca 1 000 - 2 000 kvm
 Kläd- och inredningsbutiker ca 1 000 - 2 000
kvm
 Serviceverksamhet ca 1 000 kvm
 Övrig handel och service 1 000 - 2 000 kvm
 Ev Resecentrum ca 500 kvm
Verksamhetslokaler för offentlig service, kontor,
skola och idrotthall bedömer vi till ca 10 000 15 000 kvm utifrån följande uppskattning:
 Idrottshall ca 2 000 kvm
 Skola ca 2 000 - 3 000 kvm
 Vårdcentral/folktandvård ca 2 000 - 2 500 kvm
 Övrig offentlig service ca 2 000 - 3 000 kvm
 Kontor ca 2 000 - 4 000 kvm
Källa; What arkitekter

19(21)

2014-08-13

Volymen är beroende av vilket intresse som finns från staden och andra föreslagna att etablera sig i området. En
marknadsundersökning rekommenderas för att utreda efterfrågan och behovet av olika typer av lokaler.

Andra faktorer som är viktiga för ekonomisk hållbarhet
Undvik bevarandekrav
I fd industriområden finns ofta krav på bevarande av byggnader för ombyggnad i samband med omvandling av
områdena. Av gjorda lönsamhetsbedömningar på liknade områden har vi kunnat konstatera att det oftast är
dyrare att bygga om än att riva och bygga nytt. Detta gäller tex byggnader som har höga miljöskulder eller
behöver saneras av annat skäl. Men även byggnader där ingångsvärdet tillsammans med utvecklingskostnaderna
blir högre än värdet efter färdigställande. Utnyttjandegraden blir även bättre vid nybyggnation då yteffektiva
lokaler kan skapas vilket kan ge en högre kvadratmeter hyra. Under utvecklingsfasen bör kontinuerliga
lönsamhetsbedömningar göras för byggnader där krav finns om bevarande. Noggranna undersökningar och
marknadsanalyser bör göras för att säkerställa att byggnaderna är ekonomisk lönsamma att bevara.
Traditionella bostadsrätter + handel=Svårt
Att kombinera traditionella bostadsrätter med handel för att skapa bra en blandstad är visat sig svårt av olika
skäl.
Låg avkastning på investering i lokalerna
För projektutvecklaren/byggherren är det oftast mer lönsamt att bygga bostäder vilket gör att det från
bostadsrättsförening är svårt att få ut investeringskostnaden för lokalerna. Vilket innebär att delar av kostnaden
för lokalerna läggs på bostädernas pris.
Oprofessionell uthyrare och förvaltare
Bostadsrättsföreningen ägs och förvaltas oftast av medlemmarna som är en grupp privat personer som varken har
intresse eller kunskap av förvaltning eller uthyrning. Detta göra att lokalerna inte alltid hyrs ut den hyresgäst som
skapar bäst mervärde för området och är långsiktigt bäst.
Dålig samverkan
Mellan professionella fastighetsägare och förvaltare finns god samverkan för att skapa rätt innehåll och volym av
handel och service i området som kompletterar varandra. Något som är svårare för bostadsrättsföreningar.
Risk för oäkta BRF
För att en bostadsrättsförening skattemässigt skall anses som äkta får högst 40 % av intäkterna komma från
lokaler, hyreslägenheter och juridiska personer. En oäkta bostadsförening beskattas som en näringsfastighet,
vilket blir ganska ofördelaktigt för medlemmarna.
Nedskalad fastighetsindelning
Genom nedskalad fastighetsindelning kan huset delas upp diagonallt med en fastighet för lokaler och en för
bostäder. Genom att en professionell fastighetsägare som ser det kommersiella värdet äger och förvaltar
lokalerna skapas bättre förutsättningar för verksamheten i området. Om en och samma ägare förvärvar lokalerna
i flera hus kan det ge en bättre helhetssyn och uthyrningsmöjlighet för området. Bostadsrättsföreningarna slipper
lokalerna som oftast ses som något ”nödvändigt ont” och risken för oäkta förening försvinner.
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Momspliktig verksamhet
Genom att inrikta lokalerna mot hyresgäster med momspliktig verksamhet kan momsen för investeringen för
lokalerna kvittas mot ingående moms på hyran. Icke momspliktig verksamhet är tex bank och vård. Ur
investeringshänseende är det därför bättre att i möjligaste mån få in verksamhet i lokalerna som är momspliktig.
Göteborg 2014-08-13
Kristina Schoug
Jacob Geijer
NAI Svefa Fastighetsutveckling
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