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Bakgrund
 Fastighetskontoret är en av två stora markägare i Fixområdet i Göteborg
 Området är idag ett mindre verksamhetsområde men visionen är att utveckla
området till en tät blandstad med ca 1 000 lägenheter.
 Idag vet man att stadsdelen har behov av en livsmedelsbutik och planer finns även
för en idrottshall.
 För att nå målet med en levande blandstad med liv i gaturummet, önskar
Fastighetskontoret analysera förutsättningarna för verksamheter för den nya
stadsdelens gatuplanslokaler, utöver livsmedel och idrott.
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Disposition
 Trender inom handel och stadsutveckling
 Handel i Göteborg

 Fixområdets position i staden
 Verksamheter och utvecklingsområden i närområdet
 Bedömning av framtida köpkraftspotential inom sällanköpshandel och restaurang
 Kartläggning av områdets verksamhet idag
 Berikande gatuplansverksamheter
 Strukturförslagens kommersiella nod
 Centrala framgångsfaktorer
 Framtida ytdimension för sällanköpshandel och restaurang, samt förslag på
verksamhetstyper för området.
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TRENDER OCH HANDEL
I GÖTEBORG
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Handelns drivkrafter
Marknadsplatsens logik
Olika faktorer påverkar och formar handelns framtid. Dessa måste förstås
var för sig men självklart också tillsammans. Handelns drivkrafter möts på
marknadsplatsen (stadskärnan, externhandels-området, gallerian eller
stadsdelscentrumet) där kundernas efterfrågan möter butikernas utbud.
Förhållandet mellan utbud och efterfrågan påverkas både av
omvärldsfaktorer och de ramar politiken sätter upp, se figur 1. Utvecklingen
i Fixfabriken bestäms också av dessa övergripande drivkrafter. Finns det
tillräckligt med efterfrågan? Vilka detaljhandelskoncept 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 inkomster i kombination med fallande priser och ett allt bredare
och djupare utbud inom handeln har möjliggjort för allt fler att konsumera
allt mer. Idag konsumerar svensken detaljhandels-produkter för i
genomsnitt knappt 60 000 kronor per år. Prognosen fram till 2025 är
knappt 70 000. Mycket lite talar för att hushållen på lång sikt kommer att
dra ner på sin konsumtion. Idag spenderar hushållen allt mindre andel av
den disponibla inkomsten på boende, transporter och inköp av dagligvaror
vilket frigör utrymme för annan konsumtion. Framförallt ökar konsumtionen
av övriga varor och tjänster, hotellövernattningar, resor och
restaurangbesök.

Figur 1. Marknadsplatsens logik

Handeln trivs i noder
I storstadsregioner tenderar handeln att trivas i ett antal noder, se figur 2.
City har och kommer att ha en stark ställning. I takt med stadens tillväxt
skapas bättre förutsättningar i den yttre innerstaden. I förorterna återfinns
de stora förortscentrumen. Även storstadsnära orter påverkas positivt av
den växande storstaden. Gemensamt för framgångsrika marknadsplatser
är täthet och tillgänglighet, d v s att det finns en stor befolkning i
närområdet (=stor köpkraft) och att det är lätt att ta sig till dessa platser
(t ex kollektivt eller med bil).
Figur 2. Handelsnoder i storstadsområden
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Handelns drivkrafter, forts.
Handeln i storstäderna växer
I takt med att befolkningen söker sig till storstadsregionerna och de större
städerna för att arbeta, studera, leva och ta del av städernas 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 att de externa
handelsplatsernas framgång lever stadskärnor och stadsdelscentrum en
allt tuffare tillvaro. Samtidigt finns indikationer på att människor alltmer
eftersöker tidseffektiv handel vilket talar för att fler handlar på väg till och
från arbetet, en trend som åtminstone delvis gynnar de lokala
stadsdelscentrumen.
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-handelsbaserade detaljhandelsförsäljningen flerdubblats. Detta har skett
till följd av att teknik, 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 konsumenternas benägenhet att handla via de nya inköpskanalerna har ökat. Ökad tillgänglighet har skapat möjligheter för
konsumenter att handla i alla tillstånd och på alla platser från hela världen.
År 2013 omsatte den e-handelsbaserade sällanköpsvaruhandeln drygt 37
miljarder kronor vilket motsvarade knappt 11 procent av
sällanköpsvaruhandelns omsättning. Tillväxten bedöms till ca 15 % per år.
E-handeln har drivits olika långt i olika branscher vilket gör att
konkurrensen 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 än så länge 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 diversifierade, avseende branschmix och utbud, för att öka den
kommersiella hållbarheten. Det är också tänkbart att nybyggnadstakten i
den fysiska handeln avtar samtidigt som renoveringar av befintliga
marknadsplatser lär förekomma även i framtiden. Mest uppdaterad lockar
flest besökare och det blir allt viktigare att kontinuerligt förnya utbud och
innehåll.
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Nulägesanalys
Handeln i Västra Götalands län
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Handeln i Göteborg är stark
Handeln i Göteborgs stad är omfattande och utgör cirka 6,4 procent
av detaljhandelns omsättning i Sverige. Detaljhandelns utveckling
drivs dels av det befolkningsunderlag som finns i Göteborg, dels av
det inflöde till Göteborg som sker från de omkringliggande
kommunerna och den turism som sker från övriga landet.
Diagrammet visar försäljningsindex för kommunerna i Västra
Götalands län år 2013. Ett antal av kommunerna i Göteborgsområdet har högre omsättning än vad befolkningsunderlaget
medger.

Göteborgs stad har ett index på 116 vilket innebär att man har
omkring 16 procent mer omsättning än vad som motiveras av det
lokala befolkningsunderlaget. Strömstad är den kommun som har
högst försäljningsindex i riket (915) men detta har av utrymmesskäl
utelämnats i diagrammet. I norra bohusregionen är gränshandeln
med Norge en mycket viktig tillväxtmotor för handeln vilket
framförallt gynnar Strömstad men också omkringliggande kommuner
som Tanum, Dals-Ed mfl. Även Uddevalla gynnas i viss utsträckning
genom Torp köpcentrum och det nybyggda Ikea varuhuset.
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Handeln i Göteborg stad
Handeln i Göteborg har ett högt försäljningsindex för
sällanköpsvaror, vilket återspeglas i tabellen. Under perioden 20002013 har handeln vuxit med 16 miljarder kronor. Sällanköpsvaruhandeln har vuxit något starkare än dagligvaruhandeln under
perioden. Tillväxten har dock varit lägre än genomsnittet för riket
vilket speglas av ett fallande försäljningsindex.
Försäljningsindex mäter den lokala handelns styrka eller attraktivitet.
Ett index över 100 pekar på att kommunen har ett inflöde av köpkraft
från omkringliggande kommuner och genom turism. Anledningen till
att handeln i Göteborg växer långsammare än riket kan vara
utrymmes och tillgänglighetsproblematik i stadskärnan vilket
motverkar möjligheten till större nyetableringar. Ibland medför även
ett splittrat fastighetsägande svårigheter att ta ett samlat grepp om
utvecklingen.
En ökad regional konkurrens är ytterligare en faktor som ligger
bakom den svaga utvecklingen då handeln vuxit i orter som Partille,
Kungsbacka, Uddevall och Trollhättan. Det kommer ock alltid finnas
efterfrågan på handel i centrumlägen givet att man finner rationella
lokaler i A-lägen med bra tillgänglighet.

Tabell 1. Handeln i Göteborgs stad, omsättning
mkr.
Daglig- Sällanköps Total detaljvaror
-varor
handel
2000
2013
Förändring

10 374
17 510
7 136

11 934
20 811
8 877

22 308
38 321
16 013

Tabell 2. Handeln i Göteborgs stad, försäljningsindex.
Daglig- Sällanköps Total detaljvaror
-varor
handel
2000
2013
Förändring

101
102
1

134
132
-2

117
116
-1
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Handeln i Göteborg och regional konkurrens
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1.
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Göteborgs city
Backaplan
Bäckebol
Högsbo/Sisjön
Frölunda Torg
Kållered
Allum
Lerum
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Göteborgs innerstad och Fixfabriken











Detaljhandeln i Göteborgs city
(innerstaden, Avenyn samt
Vasa/Linné) omsatte drygt 8,8
miljarder kronor år 2013.
En majoritet av omsättningen, knappt
80 procent, återfanns innanför
Vallgraven där sällanköpsvaruhandeln
var den dominerande branschen.
Utmed Avenyn omsatte handeln drygt
700 miljoner kronor vilket motsvarade
9 procent av citys omsättning.
Dagligvaruhandeln stod för en större
andel av omsättningen utmed avenyn.
I stadsdelarna Vasa/Linne omsatte
handeln knappt 1,2 miljarder kronor
vilket motsvarade 13 procent av citys
detaljhandelsomsättning.
I dessa stadsdelar utgjorde dagligvaruoch sällanköps-varuhandeln omkring
50 procent av omsättningen.
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FIXFABRIKEN
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Centrala stråk vid Fixfabriken och omnejd
Handel, hotell och restaurang samt övriga kommersiella
servicenäringar i området omsatte omkring 400 miljoner kronor år
2013. Detaljhandeln, och i synnerhet dagligvaruhandeln, stod för en
majoritet av omsättningen, närmare 300 miljoner kronor. Hotell,
restaurang och övriga kommersiella servicenäringar stod således för
omkring 100 miljoner kronor. Inom dagligvaruhandeln var apotek och
systembolag de dominerande branscherna (135 miljoner kronor)
medan livsmedelshandeln omsatte cirka 65 miljoner kronor. Övriga
dagligvaror, dvs blomsterhandel, tobak och tidningar samt parfym
och hälsokost omsatte knappt 30 miljoner sammalagt.
Sällanköpsvaruhandeln omsatte omkring 70 miljoner kronor i
området.
Kartan visar utmed vilka stråk som olika branscher är
överrepresenterade i relation till det totala utbudet i området. Det är
dock värt att betona att det inte handlar om att hela stråk är starka
utan endast enstaka kvarter eller fastigheter.

14

Utvecklingsområden nära Fixfabriken
Masthuggskajen
Målet är att Masthuggskajen ska utvecklas till en levande och
hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv samt
med närhet till vattnet, sammantaget planeras cirka:
Ca 1 000 Bostäder
Ca 95 000 kvm Kontor
Ca 20 000 kvm Konferens/hotell
Grimmered
Ambitionen är att skapa en marknadsplats omfattande cirka 14 000
kvm BTA. En större dagligvarubutik omgiven av omkringliggande
sällanköpsvaruhandel.
Gråberget & Kungsladugård (Kabelgatan, Ärlegatan,
Majstångsgatan)
Ca 650 bostäder samt viss service.
Dag Hammarskjöldsleden
Omvandling av leden till boulevard med kraftig förtätning med
bostäder, arbetsplatser och kontor (ca 20 000 nya bostäder)
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Fixfabrikens marknadsområde
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Marknad och marknadstillväxt
Konsumenternas efterfrågan bestäms av inkomstutveckling,
prisutveckling samt deras preferenser för olika varor. I det som WSP
bedömer som marknadsområdet bor idag omkring 8 500 individer
och under de kommande tio åren bedöms befolkningen öka med
drygt 2 000 personer vilket dels beror på en naturlig
befolkningsökning dels på att det i Fix-området planeras byggas
mellan 800-1 200 bostäder under perioden. Detta innebär att
befolkningen i Fix-området förväntas öka med omkring 2,4 procent
per år medan utvecklingen i Göteborg uppgår till 1,2 procent per år.
Dagbefolkningen (arbetskraften) uppgår samtidigt till omkring 3 400
personer och denna siffra bedöms öka till omkring 3 800 personer år
2022.
Idag finns en sammanlagd köpkraft på omkring 230 miljoner kronor i
marknadsområdet. Fördelning på olika varugrupper är relativt jämn.
En majoritet av detta spenderas självklart på andra marknadsplatser
såsom Göteborg, city, Frölunda torg eller Högsbo/Sisjön. De
arbetande kommer om möjligt efterfråga dagligvaror samt
restaurang/cafétjänster i Fix-området. Efterfrågan på
sällanköpsvaror i samband med arbetet är som regel begränsad och
något som är föremål för en enskild inköpsresa ofta förlagd på
tidpunkter utanför arbetet. Av denna anledning har WSP inte räknat
på det marknadsunderlag som genereras av arbetskraften i området.
Marknadsunderlaget för restaurang/café uppgick år 2013 till omkring
80 miljoner kronor bland de boende och cirka 45 miljoner kronor
bland de arbetande i området.
Under de kommande tio åren bedöms de boendes
marknadsunderlag för sällanköpsvaror och restaurang/café
konsumtion öka med omkring 135 respektive 50 miljoner kronor.
Arbetskraften marknadsunderlag för restaurang/café tjänster ökar
cirka 10 miljoner kronor.

Tabell 3. folkmängd och dagbefolkning i
marknadsområdet.
Antal
Invånare
Arbetande

2013
8 525
3 440

2022
10 550
3 825

Tabell 4. Marknadsunderlag för befolkning och
arbetande i marknadsområdet.

Sällanköpsvaror
Beklädnad
Hemutrustning
Fritidsvaror
Hemelektronik
Byggvaror
Restaurang
Boende
Arbetande

2013 2022 Varav Förändring
(mkr) (mkr) tillskott
(mkr)
nya
LGH
234 370
64
136
74 114
20
40
46
75
13
29
46
71
12
25
24
39
7
15
44
71
12
27
124
79
45

175
120
55

21
21
-

51
41
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Fixfabriken i framtiden
Det uttalade målet med omvandlingen av Fixfabriken är att skapa
en urban boendemiljö med en blandning av bostäder och
verksamheter som samlar en mängd människor i olika åldrar, med
olika bakgrund och olika intressen.

I den goda och välorganiserade blandstaden har boende och
arbetande kort gångavstånd till t.ex. butiker, arbetsplatser,
restauranger, kulturella mötesplatser och så vidare. I blandstaden
finns offentliga rum där man trivs, och ett omväxlande och rörligt
folkliv liv både dag- och kvällstid. Tillsammans förväntas detta ge
positiva effekter för hela området. Fastigheter och rum förväntas
spegla olika stilar och varierade uttryck. Vissa är större, andra är
lägre. Fasader och materialval varierar, liksom färgsättning,
utsmyckning och andra estetiska detaljer. Brokigheten, som sagt.
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Dimensionering av handel och restaurang
Hur mycket lokalyta som kan dimensioneras i ett område beror på
köpkraftens storlek och invånarnas ”köptrohet”. Normalt för handel i
stadsdelar är att den, undantaget dagligvaruhandel, är av ringa
omfattning eftersom boende och arbetande oftast handlar dessa
varor på andra marknadsplatser.
Idag bor omkring 2 000 personer och omkring 1 000 personer finner
arbetsplats i Sanna. I det absoluta närområdet kring Fix-fabriken är
givetvis dessa tal lägre. Under de kommande åren planeras mellan
800-1 200 bostäder byggas i området. WSP har räknat på en
köptrohet, givet lokalisering och konkurrens, för sällanköpsvaror på
mellan 10-15 procent, för befintliga och framtida invånare samt en
köptrohet i restaurang-segmentet på mellan 15-25 procent beroende
på om de är boende eller arbetande i området. Köpkraftsunderlaget
bedöms vara på gränsen för att skapa en livskraftig handel i Fixområdet.
WSP bedömer att de som bor i marknadsområdet har behov av
omkring 300 kvadratmeter handelsyta och cirka 100 kvadratmeter
café och restaurangyta givet marknadstillväxt och köptrohet i
området. Utifrån olika volymer för bostadsbyggande har WSP
beräknat de ytor som kan tänkas behövas givet de nya invånarna i
området. I basscenariot förväntas omkring 800 lägenheter uppföras.
WSP bedömer att detta kan innebära en lokalvolym på 250-325
kvadratmeter sällanköpsvaror och 175-225 kvadratmeter restaurang
och caféyta. I det högsta scenariot med 1 200 lägenheter ökar
behovet av sällanköpsvaruhandel till mellan 625-800 kvadratmeter
och 325-400 kvadratmeter restaurang och caféyta.
Sammanlagt är det tänkbart att omkring mellan 550-800
kvadratmeter yta avsedd för sällanköpsvaruhandel kan uppföras i
området och 275-400 kvadratmeter avsedd för restaurang och
caféer. Utöver detta planeras andra funktioner såsom gym,
föreningslokaler och arbetsplatser, inrymmas i området

Behov av detaljhandelshandelsyta och restaurangyta
bland idag boende i marknadsområdet
Köpkraft Marknadsandel Lokalarea
(ökning)
(m2)
2013-2022
Detaljhandel
72 SV: 10%
300
Restaurang
20 Rest: 15%
100

Behov av detaljhandelshandelsyta och restaurangyta hos
boende i planerade LGH i marknadsområdet
Scenario Antal Köpkraft Marknadsandel
Lokalarea
LGH (ökning)
(m2)
2022
Bas

800

50
17
10

SV: 10-15%
250-325
Rest (boende): 20-25%
125-150
Rest (arbetande): 15-20% 50-75

Medel

1000

63
21
10

SV: 10-15%
275-415
Rest (boende): 20-25%
150-175
Rest (arbetande): 15-20% 50-75

Hög

1200

76
25
10

SV: 10-15%
325-500
Rest (boende): 20-25%
175-215
Rest (arbetande): 15-20% 50-75
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Andra gatuplansberikande verksamheter
Andra sätt att skapa stadsliknande miljöer
När man vill skapa stad handlar det inte bara om utrymme för handel.
Möjligheter att komplettera byggnadernas huvudsakliga funktion
(kontor och bostäder) med lokaler i gatuplan är stora. Rätt utformat
och med rätt innehåll innebär detta ett mer levande och attraktivare
gaturum – som skapar större attraktivitet även för byggnadernas
huvudfunktion. Rent praktiskt utformas kontors- och bostadsbyggnadernas gatuplan med en öppen exponering mot gatan för att
kunna nyttjas för mer publika lokaler för kompletterande
verksamheter. Praktiskt har det dock visat sig svårt att få till visionen
då de kommersiella förutsättningarna ofta saknas. Vakanser eller
svag lönsamhet blir ofta resultatet. Risken skulle kunna minimeras
om man på ett tidigt planeringsstadium tog mer hänsyn till
kommersiella samband och villkor.

Verksamheter söker olika lägen
I relativt tillgängliga och stråkstarka lägen etablerar sig restaurang
och café samt service, vård/omsorg och friskvård.
Exempel på verksamheter:
•

Butik, café, pub, restaurang, pizza, grill

•

Frisör, mäklare, spel, sko/nyckel, blommor, kemtvätt, hälsokost,
gallerier.

•

Vård, tandläkare, naprapat, barnomsorg, bibliotek och skola

•

Gym, friskvård

Kontorisering i gatuplanet attraherar olika målgrupper beroende på
läge och utformning. Kreativa branscher och mer kunskapsintensiva
verksamheter ställer högre krav på synlighet samt attraktiv

utformning av den fysiska miljön, medan företag med inriktning
mot hushållsnära tjänster till exempel prioriterar lätthet att
angöra lokalen med bil.
Exempel på verksamheter:
• Arkitekt, reklam/marknadskommunikation, förlag,
programvaruutveckling, revision, IT-support/service.
• ROT och RUT, kontor- och personalutrymmen för
hantverkare, servicetekniker, städfirmor, läxhjälp
Framgångsfaktorer för berikande gatuplansverksamheter:
• om den lokala köpkraften (det vill säga underlaget) är stor
nog
• om konkurrensen inte är alltför stark,
• om torget eller gatan kopplas ihop rätt med de övergripande
sambanden där stråken är intensiva redan från start,
• om lokalen, torget eller gatan blir rätt utformad,
• om exploateringsgraden är hög,
• om någon tar ett ansvar för skötsel och miljö (trygghetsfokus)
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Karaktär på verksamheterna idag, som blir kvar










Spårvagnsdepå
Plan livsmedel
Tobaksaffär
Lunchrestauranger
Triumfglass
Friskis och Svettis
”Kreativa näringar”
Mekonomen
Lager för bryggeri

Dagens verksamheter stöttar i stort blandstadens karaktär. Med ett
stort undantag i spårvagnsdepån. Blandstaden skulle även må bra
av etablering av mer småskalig verksamhet samt ett större utbud
av närservice (livs, tobak, tidningar, frisör, café, hälsovård). Sett till
det större upptagningsområdet kännetecknas sällanköpsvaruhandeln av ett utbud av second-hand.
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Benchmark
Karaktär på etableringar gatuplan givet läge
Livsmedel
Medelstor
livsmedelsbutik, kan
skapa förutsättningar
för goda grannar (kafé,
apotek mm)

A-läge
Starka varumärken och kedjor
inom restaurang, café och
livsmedel och sällanköpshandel
inom t ex inredning och mode.

Stadsdel

C-läge
Renodlade arbetsplatser
I attraktivare lägen t ex arkitekt,
reklam/marknadskommunikation, förlag,
programvaruutveckling, revision, ITsupport/service, byggprojektledare
I biltillgängliga lägen t ex
ROT och RUT-verksamheter: Kontoroch personalutrymmen för hantverkare,
servicetekniker, städfirmor

B-läge
Restaurang och café – ej
kedjor, asiatiskt (thai, kina,
indiskt), pizza, service i form
av frisör och friskvård,
hushållnära tjänster (städ,
hemtjänst, hantverk), kontor
med skyltning – t ex mäklare,
förlag, agenturer, resebyrå
samt vård/skola/omsorg
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Benchmark Sabbatsberg
Undvik! Slutna fasader
bryter stråket

C-läge
Renodlade
arbetsplatser, kontor
Oväntade
butiksetableringar

B-läge
Restaurang och café – ej
kedjor
Frisör och friskvård
Hushållstjänster (städ,
hemtjänst, hantverk)
Kontor med skyltning – tex
mäklare, förlag, agenturer

A-läge
Starka varumärken och
kedjor inom restaurang,
café och livsmedel
Detaljhandel t ex leksaker
och mode
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Benchmark Hammarby Sjöstad
Inredning, Optik,
Cykel, Kök, Bank,
Mäklare, Friskvård,
Snabbmat,
Restaurang, Café,
Frisör

Restaurang,
Mäklare, Blommor,
Resebyrå, DVD,
Leksaker, Frisör,
Vård, Skola

Hållplats

Hållplats

ICA, Coop,
Systembolag,
Apotek, Max,
pressbyrån,
Restaurang trend,
Brödbutik,

Kemtvätt, Second
hand (barn),
Asiatiskt (thai, kina,
indiskt), Pizza,
Kiosk, Livs,
cykelverkstad

Centralitet
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Området Fixfabrikens fyra strukturförslag

Sannolik kommersiell nod

25

SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER
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Åtgärder för att förstärka Fixfabrikens rumsliga karaktär
och förutsättningar för ett levande gaturum
 Skapa mötesplatser utomhus - komparativ fördel jämfört med t ex köpcentrum
 Planera för koncentration av verksamhetslokaler och butiker då
marknadspotentialen är låg – tänk heller torg än stråk
 Avgörande för framgång för butiker som är beroende av förbipasserande är att de
får rätt läge (dvs där flödet bedöms bli störst)
 Tänk trygghet – belysning, synlighet, befolka

 Befintliga verksamhetslokaler behöver på ett bättre sätt än idag anpassas för
blandstadens villkor
 Svag kontorsmarknad – hyresnivåer under nyproduktionsnivå – utesluter större
kontorisering – sträva efter utbud för primärt boende

 Bäst förutsättningar för etablering av handel och service i området uppnås genom
att avsluta områdets utveckling i dess centrala delar. Undantaget etableringen av en
livsmedelsbutik som sannolikt i givet läge kan klara sig på ett större omland. Detta
är dock inte nödvändigtvis den bästa strategin ur bostadsexploateringsperspektivet.
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Planera för flexibilitet
 Hyresrätt i potentiell gatuplansverksamhetslokal
 Rätt takhöjd i bottenvåningen och möjlighet till förstärkt ventilation

 Att planen ger utrymme att på vissa platser kunna ändra lokalens eller platsens
ändamål utan planändring, om gatuplansverksamheter ej låter sig realiseras. T ex
park eller tillfälliga bygglov för annat än bostäder som när underlag finns i
marknaden, kan omvandlas till kommersiell yta i t ex bottenplan
 För att kunna åstadkomma urbana rörelsemönster som på ett naturligt sätt leder
besökare och kunder till gatuplansverksamheterna behöver hänsyn tas till
stadsrummets fysiska kvalitet:
 Mötesplatser, attraktiv rumslighet, platsbildningar och proportioner. Samt
näraliggande stimulerande goda grannar. Fasadartikulering (levande fasader)
kan vara ett verktyg för att skapa liv längs en gata
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Slutsats ytbehov och verksamhetskaraktär
 Sammanlagt är det tänkbart att omkring mellan 550-800 kvadratmeter yta avsedd
för sällanköpsvaruhandel kan uppföras i området och 275-400 kvadratmeter avsedd
för restaurang och caféer (till detta tillkommer livsmedelsbutik)

 Sträva efter att etablera:
 Livsmedel, tobak och tidningar
 Optik, någon form av second-hand, barnbutik (kläder/lek)
 Service i form av café, restaurang av kvarterskrogskaraktär och take away,
mäklare, frisör, kemtvätt och nyckelservice, kropps- och hälsovård
 Barnomsorg och någon form av vård
 Arbetsplatser för tex hantverkare, städfirmor, reparatörer och liknande
 Övriga gatuplansverksamheters (utöver detaljhandel och restaurang)
marknadsabsorption är svårbedömd, men sannolikt rör det sig i spannet
1 500-3 000 kvm beroende på exploateringsgrad

Statistiks data i rapporten utgår från källor som Handeln i Sverige, SSCD, SCB/WSP samt Fastighetsägarna/WSP

