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• Analys av förutsättningar och vägval

• Rekommendationer till beslutsfattare

Handelsutveckling i Falkenbergs kommun



Uppdragets syfte och avgränsningar.

Utgångspunkter. Framtida villkor och utmaningar för handeln.

Referenser och generella lärdomar. Hur påverkas en stadskärna av en näraliggande extern handelsplats?

Analys. Förslag till handelsplats vid Tångarondellen. Målsättningar och effekter.

Analys. Stadskärnans potential, stråkutveckling, möjligheter till expansion av handeln. 

Scenarier. Alternativa vägval. Kriterier för bedömning. Konsekvensbeskrivning.

Förslag. En starkare mer välkomnande stadskärna.

Sammanfattning och rekommendationer. 
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Innehåll



Det övergripande syftet för denna utredning är att bidra till lösningar där handelns lokalisering och utformning gynnar en positiv  be-
folknings- och näringslivsutveckling i Falkenberg. Frågan är: Vilka beslut kopplade till handelns planering kan gynna en attraktiv och hållbar 
stadsutveckling, inklusive god kommunal ekonomi och lönsam handel? Med ett väl förankrat mål underlättas de flesta beslutsprocesser. 
Utan tydliga mål kan enskilda intressen, tillfälligheter, tidsbrist och bristande förståelse för helheten leda till en utveckling som ingen ak-
tör egentligen önskar. Rapporten utgår från två huvudfrågor:
• Vilka effekter får en satsning på ökad handel vid Tångarondellen på Falkenbergs stadskärna och kommunen som helhet?
• Vilka lämpliga åtgärder kan vidtagas av vilka aktörer för att stärka stadskärnans utveckling?
Arbetet har genomförts på uppdrag av Fastighetsägarna i Falkenberg och Falkenbergs Innerstadsförening, i dialog med företrädare för 
fastighetsägare, kommunala planerare och Falkenbergs Näringsliv AB. Arbetsgruppen har självständigt analyserat alternativ till beslut och 
formulerat alternativa scenarier för framtiden.
Definitioner:
Med begreppet ”centrum” avses det centrala större området i staden geografiska mitt. Med begreppet ”stadskärnan” avses ett mer 
koncentrerat område bestående av stråk med offentligt tillgängliga lokaler, verksamheter, handel, serveringar och service. Utifrån denna 
definition är ”det främst stadskärnan” som kan förstärkas och utvidgas, inom det område som utgör ”centrum”. 
Avgränsningar:
Rapporten bygger på empirisk erfarenhet och tidigare framtagna utredningar, kartläggningar och statistik. Analyser och förslag är av 
policykaraktär och bygger ej på beräkningar av framtida utfall vad gäller handelsomsättning etc. Alternativa scenarier och förslag bör ses 
som tolkningar av kommunala mål. Frågor kring teknisk, ekonomisk eller politisk genomförbarhet har inte ingått i uppdraget. Rapportens 
slutsatser kan ligga till grund för vidare utredningar. Relationen till Ullared och förslag till en begränsad etablering vid hamnen, Kv Bac-
chus, har inte legat i fokus, eftersom dessa två platser inte direkt konkurrerar med centrum eller Tångarondellens handel. I huvudsak 
gäller att andra externa platser för shopping t ex vid E6:an, får liknande effekter som shopping vid Tångarondellen.

Arbetsgrupp:
Jerker Söderlind, Tekn Dr/arkitekt, Joakim Sturesson byggnadsingenjör/arkitekt, Gio Olla designer/arkitekt, Stadsliv AB
Arne Nedstam, stadsutvecklare, Trafikplanerare, Nedstam AB
Christina Blomberg, handelsutvecklare, Assentra AB
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Syfte och avgränsningar



De principiella utgångspunkterna för vår analys sammanfattas i följande punkter:

1) Nya handelsplatser utanför stadskärnor är logiska och nödvändiga om stadskärnan saknar ytor för nya etableringar. Extern volymhan-
del kompletterar stadskärnans handel medan extern shoppinghandel i regel konkurrerar med stadskärnans handel. I mindre städer, med 
upp till 30 000 invånare, är underlaget ofta för litet för att etablera två fullgoda handelsplatser.

2) En kommun har ej i uppgift att ”bromsa” eller ”dämpa” nya handelsetableringar, med motiveringar som ”risk för överetablering”. Han-
deln är en del av det konkurrensutsatta näringslivet, och skall inte beläggas med etableringshinder.

3) En kommun bör planera för ny handel redan i förväg, för att öka intresset för nya etableringar. En åtgärd är att med fastighetsägare 
inventera obebyggda ytor och befintliga lokaler som kan konverteras till handel.

4) En kommun bör eftersträva att handel placeras så att stadens attraktivitet som helhet ökar. Handel placerad tillsammans med (vägg i 
väg med) funktioner som bostäder, arbetsplatser, service, utbildning, nöje – ger i regel högre attraktivitet och högre fastighetsvärden för 
helheten, än handel placerad avskilt från resten av staden.

5) För att gynna en hållbar stadsstruktur, med goda förutsättningar för kollektivtrafik, gående, cykling bör handel i regel placeras på cen-
trala platser. Detta ger god tillgänglighet och lägre miljöpåverkan,, i jämförelse med externa placeringar.

6) Eftersom en stor andel av varuhandeln sker med personbil, är det viktigt att skapa god biltillgänglighet till handelsplatser i centrala 
lägen. Detta gäller särskilt i mindre städer. Det betyder dock inte alls att biltrafiken bör tillåtas dominera stadskärnan.
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Utgångspunkter -planering för handel



7) Ett högt kommunalt handelsindex är inte ett självändamål. Ibland kan ett utflöde av köpkraft till andra kommuner, kombinerat med 
god lönsamhet för företagare och hög bekvämlighet för invånare vara att föredra. Situationen skulle vara annorlunda om t ex moms på 
handel var kommunal.

8) Medborgarnas växande geografiska rörlighet, fortsatt tillväxt inom internethandeln och ökad efterfrågan på levande stadsmiljöer inne-
bär att etableringar av nya externa handelsplatser framstår som ekonomiskt riskabla. Redan etablerade och starka externa handelsplat-
ser har lättare att klara konkurrensen med andra städer, internet och stadskärnan.

9) Handelns strukturförändringar, i riktning mot större enheter, ökad andel serviceinnehåll (restauranger, nöje etc) gör att ytorna för 
renodlad handel kan förväntas avstanna i tillväxt eller till och med bli lägre än idag. Det gör att  planeringen bör inriktas på att stärka 
livskraftiga handelsplatser (både i stadskärnor och externt) snarare än att etablera helt nya handelsplatser.

10) Stadskärnornas utbud tenderar att öka vad gäller nöje, service, kultur, mat, dryck (särskilt under sommarperioden). Men utan en 
livskraftig handel är det svårt för stadskärnorna att behålla sin position som naturlig service-och mötesplats.

11) En mindre stad, som inte har tillräckligt kundunderlag för att bära två kompletta och väl fungerande handelsområden, bör priorit-
era en plats som av medborgarna uppfattas som den viktigaste destinationen för handel. I vissa fall kan det vara rationellt att utveckla 
ett starkt externt handelsområde, med god biltillgänglighet och komplett utbud, samtidigt som stadskärnan fokuserar på en lägre andel 
handel med större inslag av restauranger, caféer, nattliv och sommaraktiviteter. Ett medvetet val i den riktningen är att föredra framför 
otydlighet. Om den mindre staden å andra sidan har potential för en ordentlig ökning av handelsytorna, kan detta vara att föredra.
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Utgångspunkter -planering för handel



En stadskärna är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbet-
sort och som res- och besöksmål. Den spelar en väsentlig roll i bedömningen av graden av livskvalitet, den påverkar bostadspriser och 
hyresnivåer för såväl butiks- som kontorslokaler. Det är heller inte helt orealistiskt att tro att den över tid även påverkar företags rekry-
teringsmöjligheter och investeringsvilja.  Att ta greppet om sin stadskärna och inse vilken betydelse den har för stadens och kommunens 
varumärke borde ligga i alla kommuners intresse.  Att som kommun investera i sin stad kan också bana väg för att få privata aktörer att 
investera i sitt fastighetsbestånd.  En stadskärna är beroende av att alla de aktörer som har möjligheter att påverka och förändra har en 
samsyn om vilka åtgärder som behövs för att bibehålla och vidareutveckla stadens attraktivitet. 
 
För att en stadskärna med en splittrad ägarbild skall kunna konkurrera med externhandelsområden och externa köpcentrumen och bli 
lika handlingskraftig, tydlig i sitt koncept och attraktiv i sitt utbud krävs en strävan mot en styrning och produktutveckling som efterlik-
nar köpcentrumens. De ägs oftast av en aktör eller ett fåtal aktörer och representeras av ett management. 
En handelsplats valuta är dess besökstal och det klart viktigaste nyckeltalet för kedjeföretagens etableringsavdelningar, oavsett om det är 
detaljhandel, dagligvaruhandel, service, restaurang & café eller gym- och friskvårdsbranschen. Att ständigt vidareutveckla hyresgästmixen 
för att behålla handelsplatsens attraktivitet och dess besökstal är därför en ren överlevnadsfråga. 

Vilka ansvarar för att säkra besöksflödena till en stadskärna? Svaret är detsamma som för ett köpcentrum, dess fastighetsägare! Det 
är dock inte helt självklart att se det på detta vis och svaren på en spontan rundfrågning skulle nog ge ett flertal olika alternativ. Många 
skulle troligtvis svara att det är kommunens ansvar men så länge det inte är kommunen som äger samtliga fastigheter i stadskärnan 
och har full rådighet över dess innehåll så kan inte kommunen ensamt ansvara för dess attraktivitet och konkurrenskraft. Däremot kan 
kommunen i sitt arbete verka för att skapa goda kommersiella förutsättningar. Hur man kan arbeta strategiskt med dessa förutsättningar 
beskrivs lite längre fram.

När man kommer in på områden som handlar om hur handelsplatsen presterar i besökarnas ögon är det viktigt med en dialog och sam-
syn även bland de kommersiella hyresgästerna som ofta är organiserade i en handels- eller köpmannaförening. Frågor i fokus för denna 
grupp är exempelvis servicenivå och kundbemötande, öppettider, aktiviteter och event, skyltning, marknadskommunikation osv. 

6

Utgångspunkter - stadskärnans konkurrensförmåga 



De tre huvudgrupperna med intressen i stadskärnans utveckling är således fastighetsägarna, de kommersiella hyresgästerna samt kom-

munen. De har alla lite olika perspektiv och utgångslägen men flertalet frågor berör alla tre intressenter såsom tillgänglighet (tillgången 

till p-platser, kollektivtrafik, överskådlighet och lättheten att hitta för besökarna), innehåll utöver det kommersiella utbudet (kultur, nöjen, 

service, mötesplatser), atmosfär och upplevelse (städning, belysning, skyltning, tillgången till toaletter, sittytor), handelsplatsens position 

på marknaden i förhållande till dess konkurrenter, dess varumärke och kommunikation.

Listan kan göras längre. Poängen är att alla frågor behöver arbetas med för att inte stadskärnan skall hamna på efterkälken i förhållande 

till köpcentrumen som hela tiden vidareutvecklar sin produkt. En samverkansorganisation där alla tre intressenter kan mötas och driva 

frågor för stadens utveckling är en framgångsfaktor och närmast en nödvändighet. Många städer har sådana här konstellationer och har 

haft så länge, ofta med en avlönad centrumledare också. Ett vanligt problem är dock att lyckas driva alla dessa frågor, både praktiska i 

form av tex att arrangera event och aktiviteter och strategiska såsom exempelvis frågor kring kollektivtrafik, parkeringstaxor, gågator 

kontra biltrafik, kontorisering av handelslokaler etc utifrån en och samma person och/eller funktion.

Borlänges näringslivschef Åsa Svedjetun uttrycker det väldigt tydligt: ”Om du som centrumutvecklare arbetar för mycket med strat-

egiska frågor riskerar du att få daglig kritik av handlarna.” Nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete handlar mycket om att rätt 

intressegrupp (av de tre tidigare nämnda) arbetar med rätt frågor, dvs de frågor de har mandat att driva, kompetens inom och förmåga 

att påverka kring. 
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Utgångspunkter - stadskärnans komplexa beslutssituation



I arbetet med att skapa en optimal hyresgästmix för en handelsplats har man traditionellt sett alltid betraktat detaljhandelsaktörerna 

som motorn i utbudet och food & beverage, service och tjänster som kringutbud som man kompletterar med i lagom utsträckning. 

Framöver krävs förmodligen ett lite annat synsätt eftersom detaljhandelsförsäljningen splittras upp på fler kanaler och vissa branscher 

uteslutande kommer fokusera på e-handelskanalen. 

De traditionella kringtjänsterna blir i framtiden istället huvudaktörer och dessa behöver istället kompletteras med helt nya aktörer som 

kan agera kringutbud. Det kan vara kontors- och konferenshotell där du betalar för tillgång efter behov när du tröttnat på att försöka 

arbeta effektivt på ett café och saknar arbetsplats i city tillfälligt eller som komplement till din ordinarie arbetsplats. Utbudet och efter-

frågan på olika former av tjänster såsom läxhjälp, karriärcoaching, kroppsvård, husdjursvård skapar också möjligheter till nya potentiella 

hyresgäster. Även traditionella inrättningar såsom vårdcentraler, tandläkare, bvc, bibliotek och simhallar bör vara intressanta att lokalis-

era strategiskt för att kunna kapitalisera på de flöden de skapar. 

Det ökade intresset för att bygga sin personliga stil innefattar även att ta hand om sin kropp och forma den så att den passar ihop med 

den önskade identiteten. Det gör att marknaden för gym och träningsanläggningar ökar. Utbudet av tatueringsstudios, spa, massage och 

skönhetssalonger, vid sidan av alltfler frisörer ökar. Även själen skall ha sitt och yoga och meditation får alltfler anhängare. 

Café och restaurangmarknaden fortsätter växa och diversifieras. Fast food av hög kvalitet med fokus på take away skapar efterfrågan på 

mindre lokaler med höga flöden. Sammanfattningsvis kan man generalisera genom att säga att varor ersätts med tjänster och upplevelser. 

Varor i kombination med tjänster och/eller upplevelser är också en trend som pågått några år redan. Man kan också se en uppdelning 

av i varor för konsumtion här och nu och varor för konsumtion vid ett senare tillfälle, varav den senare gruppen är den som flyttar över 

mer och mer till e-handeln. 

8

Utgångspunkter - nya aktörer, specialbutikernas möjligheter



Köpcentrum-aktörerna inom fastighetsbranschen har rent generellt större möjligheter att snabbare agera på trender och utvecklingen 
inom handeln. Det gör att de blir starkare än stadskärnorna och får ett försprång redan från början. Dessa grundförutsättningar har att 
göra med en rad faktorer varav de viktigaste belyses nedan.
 
Redskap och möjligheter att förutse förändringar
En köpcentrumaktör med aktiv förvaltning och en tät dialog med hyresgästerna har möjlighet att på ett mycket tidigt stadium få signaler 
om en hyresgäst börjar få problem. Eftersom hyresgästerna regelbundet lämnar uppgifter om sin omsättning och centrumledningarna 
noggrant följer dessa kan fastighetsägaren/förvaltaren agera med lämpliga åtgärder, både på kort och lång sikt. Det kan handla om att 
flytta hyresgästen till en annan lokal som bättre motsvarar deras behov eller tillfällig hjälp med extra marknadsföring. Kunskapen om hur 
hyresgästernas verksamhet utvecklar sig är nödvändig för att kunna planera inför framtiden och ligga steget före för att undvika långvari-
ga vakanser. Samarbeten kring omsättnings-och besöksutveckling mellan de stora köpcentrumaktörerna gör att de får en god överblick 
över hur de olika branscherna utvecklar sig och hur ens egna köpcentrum utvecklar sig jämfört med branschen.
 
Ekonomiska resurser
En köpcentrumaktör kan ofta erbjuda sina hyresgäster hjälp med skyltning, erbjuda gratis eventyta i centrumet och bekosta riktad an-
nonsering. De kan även arrangera utbildningar för butikernas personal i merförsäljning och kundbemötande. De kan rikta resurser och 
ge individuellt stöd till enskilda hyresgäster vid behov, något en köpmannaförening inte kan göra. Detta påverkar i allra högsta grad ande-
len vakanta lokaler. Tidsbegränsad hjälp till verksamheter som bedöms som möjliga att långsiktigt kunna överleva kan få en positiv push 
framåt men som vid utebliven stimulans pga hyresvärdens ovetskap om situationen tillslut faller bort.
 
Möjligheter att påverka och bestämma över hyresgästmixen
En stadskärna med en splittrad ägarbild har inte samma möjligheter att optimera hyresgästmixen som ett köpcentrum har. Eftersom 
handeln och utbudet av kommersiella aktörer är motorn såväl i stadskärnan som i köpcentrumet så är hyresgästmixen den absolut vik-
tigaste parametern för att skapa en attraktiv handelsplats.  Avsaknaden av möjligheten att placera ankarhyresgäster strategiskt i stadskär-
nan för att skapa bra flöden i staden och göra a-lägen av b-lägen är av väsentlig betydelse.
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Utgångspunkter - stadskärnan i jämförelse med köpcentrum



När varje fastighetsägare skall optimera sin portfölj är det stor risk att det blir på bekostnad av en attraktiv helhet. Ankarhyresgästerna 
som skapar flöden hamnar kanske inte där det vore bäst för stadskärnan som helhet och hyresgästernas lokalstorlekar är inte optimer-
ade i brist på översikt av totalutbudet och bristande intresse av att dela med sig av hyresgäster. Vem vill stå med Svarte Petter, dvs va-
kansen?
 
Företagarföreningar på köpcentrum
Bland de stora köpcentrumaktörerna har man sedan många år tillbaka aktivt verkat för att lägga ner eventuella kvarvarande företagar-
föreningar, vilka man ansett ha spelat ut sin roll. Fastighetsägarna vill försäkra sig om att de har fullständig kontroll över de för en handel-
splats så viktiga parametrar som öppettider, centrumets position, varumärke och kommunikation. Man undviker på så sätt risken att bli 
driftsorienterad i sina beslut (jag vill inte jobba på en söndag) istället för att ha 100% kundfokus.
 
Köpmannaföreningar i stadskärnor
En köpmannaförening som engagerar hyresgäster i stadskärnan har som syfte att arbeta för alla medlemmars bästa oavsett om dessa 
tillsammans utgör den optimala mixen för stadskärnan eller inte. En köpmannaförening är därför kanske inte den mest drivande aktören 
för förnyelse av innehållet och utbudet i stadskärnan, det ligger liksom i sakens natur.
De intressekonflikter som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäster i en stadskärna är en ickefråga inom köpcentrumbranschen. 
En köpcentrumaktör kan själv avgöra hur många pizzerior, frisörer och gym som det finns efterfrågan på och som det totala utbudet 
mäktar med att inrymma. Vem eller vilka bestämmer över detta i en stadskärna? 

Ovan nämnda faktorer är viktiga anledningar till att stadskärnan generellt är mer trögrörlig och långsammare på att anpassa utbudet än 
ett köpcentrum med aktiv förvaltning. Svårigheter för fastighetsägarna att samarbeta utan att riskera att bli anklagade för kartellbildning 
gör också att en gemensam syn på hur utbudet skall utvecklas blir svårare att uppnå.
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Utgångspunkter - suboptimeringar och företagarföreningar



En stadskärna har en rad styrkor som har att göra med den aktuella platsen, dess historia och identitet vilka är svårkopierade för han-
delsplatser utanför stadskärnan. Att ta tillvara på dem och vidareutveckla dessa styrkor genom att addera fler stadslivsgenererande verk-
samheter ger svårslagna konkurrensfördelar.
 
”Citycred”
En stadskärna kommer alltid att ha fördelar över andra externa handelsområden då det kommer till frågor om identitet och var män-
niskor vill uppehålla sig och bli förknippade med. Det kommer aldrig att bli ”coolt” att äta middag på ett köpcentrum, däremot kan det 
vara praktiskt, bekvämt och en smidig lösning men det kommer inte att vara identitetsstärkande och ”creddigt”.
Stadslivsgenererande verksamheter såsom krogar och nöjesetablissemang är högst beroende av att bli betraktade som creddiga och här 
finns en symbios. Att få rätt kommersiella aktörer som kan förvalta denna konkurrensfördel och stärka den ytterligare genom skickligt 
hantverk är a och o.
 
Naturlig mötesplats
Stadskärnan har en historia av att vara den naturliga mötesplatsen i ordets rätta bemärkelse. Många köpcentrum har uttrycket med i 
sin varumärkesplattform men få kan leva upp till det i verkligheten. För att förtjäna epitetet mötesplats måste den basala funktionen 
uppfyllas; det skall finnas en konkret anledning för människor att vilja stämma träff där. Vilket innebär att dess geografiska läge skall vara 
strategiskt, dvs lättillgängligt och centralt utifrån vart man sedan skall ta sig vidare till. Mötesplatsen skall också kännas bekväm, trygg och 
helst trevlig att vistas på i väntan på sitt sällskap. Det stärker självklart mötesplatsen om dess egna innehåll är så pass intressant att det i 
sig utgör grunden för själva mötet och det är här som köpcentrumen ser att de kan leva upp till rollen som mötesplats. 
 
Autenticitet och kulturhistoria
En stadskärna bestående av fastigheter byggda och anlagda under olika tidsperioder ger en känsla av äkthet. Upplevelsen av att män-
niskor under decennier och även århundraden trampat samma gator ger en genuin känsla som är omöjlig att kopiera. Den påverkar 
atmosfären på ett vanligtvis högst behagligt sätt och ger karaktär åt stadskärnan. Gamla miljöer gör människor närmast lite andaktsfulla 
eftersom man blir påmind av tiden och utvecklingen. Det drar ofta omedvetet ner tempot vilket i sin tur skapar en behaglig miljö att 
vistas i. Att spinna vidare på dessa styrkor kan exempelvis vara att kommersialisera gamla historiska byggnader genom att omvandla dem 
till stadslivsgenererande verksamheter såsom krogar, nöjesetablissemang, service och tjänster. 

11

Utgångspunkter - stadskärnans styrkor



Att bo och arbeta i en stadskärna med ett rikt utbud av stadslivsge-
nererande verksamheter är attraktivt. Det är inte för inte som bostadsan-
nonsernas bilder näst efter de obligatoriska på själva bostaden alltid in-
nehåller bilder från närmaste shoppingställe. Likadant är det med kontor; 
arbetsplatser med närhet till riktigt bra restauranger för lunch och after 
work är attraktiva. Det ena föder det andra. Genom att förtäta befintliga 
centrala bostadsområden förbättras de kommersiella förutsättningarna för 
stadslivsgenererande verksamheter och behovet av persontransporter min-
skar. 
 
Ibland stöter man på önskemål om att göra stadens stora torg fritt från bus-
sar och annan trafik. Ambitionen kan mycket väl vara positiv för stadsmiljön 
men ett sådant beslut måste också kopplas samman med vad torget skall 
fylla för funktion i stadskärnan. Att enbart låta det vara ett utrymme för 
event och större tillställningar ett fåtal tillfällen per år ger inte tillräckligt 
bidrag av flöden för att de kommersiella aktörerna i city skall påverkas posi-
tivt. 

Platsen finns redan men det återstår att fylla den med innehåll och ge män-
niskor fler anledningar att ta sig till torget och spendera tid där. Ett torg 
utan uteserveringar till exempel är inte komplett. Att skapa utrymmen för 
fler restauranger, barer och caféer med uteserveringar skapar också liv och 
rörelse. Det kan framstå som ganska självklart men väl så ofta finner man 
dock banker, försäkringsbolag, myndigheter och andra aktörer i bästa a-
lägen runt ett torg. 
 

12

Utgångspunkter - bostäder och torg



Funktioner och behov som köpcentrum är duktiga på att fylla men som ofta 
saknas i stadskärnor är exempelvis gratis toaletter, familjerum, eluttag för 
laddning av mobiltelefoner/surfplattor/datorer, gratis wifi. Eftersom driften 
av dem kostar pengar och det sällan finns någon aktör som vill ansvara för 
dessa servicefaciliteter utan att ta betalt så saknas de ofta i stadskärnorna. 
Den stadskärna som löser detta har mycket att vinna. Dessa servicefaciliteter, 
rätt utformade, kan i sig skapa stora flöden av människor. 
 Många centrumanläggningar utger sig för att vara ”den naturliga mötesplat-
sen” men ofta handlar det mer om något man eftersträvar än är på riktigt. 
För att en plats skall bli en mötesplats som används just så krävs det att män-
niskor vill stämma träff där. Det ställer krav på platsen; man skall kunna hänga 
där och vänta på sitt sällskap utan att känna sig utsatt och obekväm, det 
ställer i sin tur krav på den fysiska utformningen. Det kan till exempel vara en 
belysningsstolpe som kläs med ett ståbord runt och med ett litet växtbeklätt 
tak som väderskydd och vacker inramning, lägg till ett eluttag och krokar för 
shoppingkassar och möjligheten att förtära något så är hängstället komplett!  
Aktiviteter som kan smälta in i stadsrummet och vara ett nöje att själv delta 
i och även att beskåda av andra lockar också människor till platsen såsom 
exempelvis boulebana, schackspel, skating, trickcykling och parcour. De tre 
sistnämnda skall vara inslag i den vanliga miljön som också kan användas av 
dessa grupper, ej iordningställda och separerade ytor enbart för detta. Istället 
för att prata om parkbänkar bör man istället prata om platser för umgänge 
och vila, det skapar ett bredare synsätt på hur dessa kan utformas med ytor 
som utöver att sitta och ligga på också kan vara spännande att till exempel 
åka skateboard och trickcykel på. 
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Utgångspunkter - mötesplatser och aktiviteter



Under de senaste 7-8 åren har utbudet och mixen av kommersiella aktörer förändrats både inom stadskärnor men ännu tydligare i 
köpcentrum. De aktörer som upplever en allt starkare konkurrens från e-handeln är bland annat leksakshandeln och sport- och fritid-
sprodukter. Det är troligt att vi kommer att få se en konsolidering av de branscherna inom kort likt utvecklingen inom hemelektronik-
branschen för ett antal år sedan. 

Bokhandeln är också en bransch som har fått se försäljningen flyttas till nätet, cirka 50% av volymen säljs numera över nätet. Man kan 
även se en branschglidning till förmån för stormarknadsaktörerna. 

Branschglidningen inom hem- och hushållsprodukter har inneburit att stora aktörer såsom IKEA och dagligvarukedjorna samt på senare 
år även Clas Ohlson, Rusta, Jula m fl har tagit allt större andelar av försäljningen av varor inom heminredning, kök och present. Detta är 
aktörer som av tradition, kostnadsskäl och tillgänglighetskrav har valt och fortsätter att välja externhandelslägen för sina etableringar. 
Detta innebär att fackhandelsbutiker som traditionellt legat i stadskärnorna konkurreras ut av aktörer som inte etablerar sig i stad-
skärnorna. 

Även traditionen att spara ihop till en hel servis och en komplett uppsättning av fin-bestick inför flytten hemifrån har i princip försvun-
nit. Dessa förändrade värderingar och beteende- och inköpsmönster har, tillsammans med branschglidningen, starkt minskat antalet 
aktörer.

Kvarvarande kedjeaktörer och individuella aktörer utan kedjetillhörighet blir mer och mer av premium-karaktär för att nischa sig gente-
mot lågprisaktörerna. Dessa aktörer får en smalare målgrupp och högre kostnadsbild och därmed svårare att behålla lönsamheten.

Generellt märks förändringen tydligare och tidigare inom köpcentrum eftersom aktörernas totala kostnadsmassa är högre och mer 
reglerad i ett köpcentrum än i en stadskärna. Du kan som aktör inte bemöta en vikande försäljning och högre kostnadsmassa med att 
minska på personalkostnaderna genom att korta ned öppethållande-tiderna. Även andra kostnader, reglerade i hyresvillkoren, gör att 
möjligheterna att reducera sina kostnader i förhållande till de försvagade intäktsmöjligheterna är mindre i ett köpcentrum än i ett city-
läge. Utslagningen sker således snabbare i köpcentrumen. 

Andra branscher som i princip försvunnit från stadskärnorna och köpcentrumen är spel, musik och resebyråer. 
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Utgångspunkter - trender inom detaljhandel



Andelen av den disponibla inkomsten som läggs på uteätande fortsätter att öka. Intresset för mat & dryck håller i sig och 

breddas alltmer. Dagligvaruhandeln och detaljhandeln blir alltmer diversifierade och målgrupperna blir mer behovs-och situ-

ationsstyrda än strikt demografiska och ekonomiska, dvs du kan vara både sparsam och extravagant, inte som tidigare mer 

tydligt antingen eller. Lågprisaktörerna inom dagligvarubranschen gick i bräschen och gjorde det rumsrent att handla billigt utan 

risk att bli stämplad som snåljåp eller fattiglapp. Detta tillsammans med det återuppväckta intresset för second hand och det 

ökande intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har diversifierat utbudet och prisnivåerna både inom dagligvaruhandeln och 

detaljhandeln.

Intresset för mat och dryck av hög kvalitet fortsätter breda ut sig. Fler och fler inser och anser att produkter av högre kvalitet 

bör ha ett högre pris. För 10-15 år sedan var priset mycket mer i fokus och PRO’s undersökningar om var man hittade den bil-

ligaste matkassen fick stor genomslagskraft på hur branschen jobbade med pris- och sortimentsfrågor. Idag har andra faktorer 

såsom behovet av tidsbesparing och enkelhet dels skapat en större marknad för matkasse-aktörerna och dels skapat utrymme 

för att positionera sig med andra konkurrensfördelar än enbart pris. 

Intresset för gamla tiders specialiserade matvarubutiker bottnar också i medvetenheten om att ens identitet även byggs av var 

och vad du konsumerar för livsmedel. Det bidrar starkt till att bygga den personliga och unika stilen att vara uppdaterad på var 

man hittar de för tillfället mest trendiga råvarorna.

Raw food och super foods kommer att växa och om aktörerna lyckas skapa ett lättillgängligt utbud av rätter som tilltalar 

lunchätarna kommer tillväxten att ske mycket snabbare än om man enbart lyckas fånga de redan frälsta.
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Utgångspunkter - trender inom mat, dryck, caféer och restauranger



Under 2015 presenterade fastighetsbolaget Vasakronan en 

rapport kring hur staden och handeln kan utvecklas i fram-

tiden.

Rapporten togs fram av konsultföretaget United Minds, och 

byggde på aktuell forskning, en medborgarundersökning med 

svenska folket samt intervjuer med experter.

VD Fredrik Wirdenius skrev i förordet att Vasakronan vill se 

levande, vibrerande , täta städer med en tydlig själ och att 

företaget kommer att aktivt driva projekt för att förändra 

stadskärnorna. 

På de två följande sidorna följer några resultat av den med-

borgarundersökning som  genomförts.
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Utgångspunkter - den goda staden



I Vasakronans medborgarundersökning menade svenskarna 

att det som främst skulle behöva förbätras i stadskärorna 

var parkeringsmöjligheter och handel.

Vad gäller trivsel var de viktigaste funktioner som efter-

frågades ett bra utbud av restauranger, gågator, kultur och 

nöjen. 
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Utgångspunkter - värdering av stadskärnan



I undersökningen menade de tillfrågade att de externa 

shoppingcentrumen var överlägsna stadskärnorna, främst 

vad gäller shopping. Till styrkorna hör störe tillgänglighet 

och en mer genomtänkt hyresgästmix.

En slutsats i rapporten är att det måste finnas en övergri-

pande funktion i stadskärnan, som kan ta samma ansvar 

för förutsättningar och utveckling som i köpcentrum. Stad-

skärnorna måste erbjuda en handel som är ”minst lika bra” 

som den utanför stadsskärnan. 
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Utgångspunkter - värdering av externhandel



Några viktiga områden i översiktsplanen, med betydelse för handelsplaneringen:

Området kring Tångarondellen är markerat för verksamheter som kan vara störande för omgivningen. 

Området nordväst om centrum, intill järnvägen är markerad som lämpligt för blandad bebyggelse med bostäder, verksam-
heter, handel, service och ej störande verksamheter. 
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Utgångspunkter - Falkenbergs översiktsplan - i handelsperspektiv



Översiktsplanen för Falkenberg anger övergripande mål och utgör en långsiktig handlingsplan för kommunens utveckling. ÖP fastslår 
bland annat följande, med betydelse för handelns utveckling:

1. Planeringen ska verka för blandade bebyggelsemiljöer av hög kvalitet och med goda och likvärdiga möjligheter till god hälsa.
2. Förstärk de fysiska sambanden i staden och kommunen. Det kan åstadkommas genom att bygga ihop olika stadsdelar och över-

brygga barriärer i form av större vägar mm.
3. Dra nytta av det exponerade läget för verksamheter vid stadens infarter och ställ krav på utformning.
4. Förtäta bebyggelsen för at nå ökad närhet mellan bostäder, service och arbetsplatser, för att underlätta kollektivåkande och 

cykling och för att nyttja tekniska försörjningssystem effektivare.
5. Komplettera och blanda bebyggelse för att öka mångfalden och skapa en levande bebyggelsemiljö.
6. Handelspolicyn ska följas.
7. Val av plats för ny bebyggelse ska vägas efter ett hållbarhetsperspektiv.
8. Handel med dagligvaror ska i första hand etableras i områden där det finns brist på livsmedel inom gång- och cykelavstånd från 

större bostadsområden.
9. … låta verksamheter och extern volymhandel finnas närmast E6:an och västkustbanan.
10. I centrumområdet finns en utmaning i att utveckla ett attraktivt och levande centrum med ett varierat utbud av shopping och 

livsmedelshandel, där småstadskänslan tas tillvara.
11. Ett attraktivt och levande centrum är mycket betydelsefullt för att Falkenberg ska kunna fortsätta vara en motor för Falkenbergs 

kommun. Detta är inte självklart när man möter hot som till exempel externhandel och ökad internethandel. Arbetet med cen-
trums attraktivitet och utveckling är därför högt prioriterat och pågår.

Kommentar: Ett antal mål som rör andra faktorer och funktioner än handel, är samtidigt direkt kopplade till handelns utveckling. 
Målsättningar om blandad bebyggelse förutsätter i viss mån att handel samplaneras med andra funktioner.
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Utgångspunkter - ÖP:s skrivningar med betydelse för handelsplanering



Kommunens handelspolicy från 2013 säger följande om stadens två 
viktigaste handelsplatser (exklusive Ullared):

Stadskärnan och centrum är det primära handelsområdet i staden. 
Nya handels- och restauranglokaler ska möjliggöras, både genom 
omlokalisering och nybyggnad.

Området kring Tånga är den andra primära handelsplatsen, med 
inriktning mot daglivaruhandel samt sällanköp. Handel inom shop-
ping (kläder, skor mm) bedöms som mycket olämplig. Utbudet ska 
komplettera centrums handel.

Policyn citerar samrådshandling för Översiktsplan 2.0:
Planera för en hållbar samhällsutveckling. Lokalisera till stråkens 
knutpunkter och noder.
Satsa på hållbara person- och godstransporter
Förstärk Falkenbergs stad

Policyn även ur citerar Näringslivsprogram 2008-2015:

”Vi ska underlätta för nyetableringar och skapa förutsättningar för 
redan etablerade.” 
”Vi ska göra vår stadskärna än mer attraktiv.”
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Utgångspunkter - Falkenbergs handelspolicy



Tjänsteskrivelsen från Kommunstyrelseförvaltningen 2015-02-25 , Stråkutveckling i Innerstaden, beskriver en levande stadskärna 
som en förutsättning för hela Falkenbergs framgång. För att utveckla stråken i centrum krävs bland annat:
Symbios mellan gator/torg och butiker/restauranger/samhällsservice.
Symbios mellan bilparkering och inköp av ”tyngre varor” från t ex livsmedelsbutiker.
Väl fungerande gågator för att skapa en god shoppingupplevelse

I Fastighetsägarnas projekt ”Utveckling av Falkenbergs Innerstad”  från 2013  gjorde också många intressanta iakttagelser. I samman-
fattning: Bilparkeringarna dominerar stadsrummet samtidigt som det som upplevs som svårt att hitta parkeringsplats. Många p-plats-
er används under lång tid, inte för kortare besök eller shopping. Besökarna använder centrum mer som ett köpcentrum, inte för att 
umgås eller promenera, pga alltför låg ”mysfaktor” och dåligt utbud.

Kommentar: 
Centrums glesa bebyggelse, de många parkeringsplatserna längs Nygatan och ett flertal ”lucktomter” och öde eller trasiga plat-
ser ger inte goda förutsätningar för en god shoppingupplevelse. Falkenbergs mest attraktiva gågata, Storgatan, har inte en god och 
naturlig koppling till parkeringarna i Kronan och Gallerian. Parkeringen på Stortorget är en tillgång vad gäller tillgänglighet, men kan 
upplevas som alltför stor och ödslig.

Organisationen för projektet för stråkutveckling, med ett stort antal intressenter, remissinstanser, styrgrupp, kommunikation och 
arbetsgrupper framstår som relativt tung och komplicerad. Den långa lista på åtgärder som presenterades av Fastighetsägarna kan 
också upplevas som omfattande och kanske även alltför fokuserad på process, samverkansformer och organisation.

Ett alternativ kan vara att överlåta till en enda aktör, exempelvis centrumledare eller stadsarkitekt, att presentera några konkreta 
förslag till fysiska förändringar - och därefter invitera de viktigaste verksamheterna/fastighetsägarna till samfinansiering av de förslag 
som framstår som realistiska. Med en budget på fyra miljoner kronor per år, som nämns i projektet stråkutveckling, finns goda möj-
ligheter att gå från ord till handling.
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Utgångspunkter - stråkutveckling och utveckling av Falkenbergs innerstad



Konsultföretaget Niras presenterade 2012-02-20 en ambitiös och väl genomarbetad utredning, ”Handeln i Falkenberg, utvecklingen 

till år 2018”.  Några centrala slutsatser var:

• Turistshoppingen i Ullared är en tillgång för kommunen och har potential att utnyttjas för att dra fler besökare och semesterfi-

rare till kusten.

• Både dagligvaru- och sällanköpshandel tenderar att koncentreras till allt färre och större butiker/handelsplatser.

• Det krävs en en satsning i centrum, och det är bråttom, eftersom ledande kedjor inte hittar lämpliga lägen och ytor.

• Volymhandeln bör koncentreras till norra infarten och konkurrerar inte direkt med stadskärnan.

• Falkenbergs marknad är väl liten för både ett bra externt shoppingcentrum och en bra stadskärna.

• Shopping vid Södra Åstranden kan uppfattas som perifert av ledande kedjor. Det kan möjligen locka nya etableringar till kom-

munen och innebära att vissa butiker flyttar från stadskärnan. En större dagligvarubutik i Kv Bacchus är lämplig och hållbar, pga 

de många bostäder som kommer att byggas i närheten.

• Den bästa platsen att utveckla shopping är i stadskärnan.

• Stadskärnan behöver en stor och fullsorterad dagligvarubutik.

Kommentar:

Avsaknad av tydliga beslut som skapar goda platser för handel, innebär att handelns aktörer så att säga ”planerar för sig själva” och 

att handel kommer att etableras mer slumpvis och i ogenomtänkta lägen.  Det är varken bra för handelns aktörer eller medbor-

garna.
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Utgångspunkter - Handelsutredning Niras, 2012



• En större extern handelsetablering i Tångarondellen, är ej i linje med översiktsplan, handelspolicy, projektet stråkutveckling, 

Fastighetsägarnas projekt för en levande innerstad eller analysen i Niras handelsutredning.

• En större extern handelsplats gör det ej troligt att ny handel etableras i det område i nordväst om centrum som nämns i ÖPL.

• Det skulle försvåra stråkutveckling i centrum, eftersom vissa aktörer kan förväntas flytta sin verksamhet till Tånga.

• En kraftfull satsning på handel vid Tånga förutsätter att Översiktsplanen och handelspolicyn revideras. 
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Utgångspunkter - konsekvenser av policydokument



Här följer några exempel på olika sätt att hantera handel ur ett stadsbyggnadsperspektiv. 

Svensk Handel och Fastighetsägarna initierade 2014 en kartläggning av situationen för handeln i svenska kommuner. En webbenkät 

riktad till medlemmar  föreningen Svenska Stadskärnor visade att främst mindre städer upplever problem med vikande underlag 

och tomma lokaler i stadskärnan. Den första grafen visar hur samtliga svarande bedömt utbudet av lokaler för handel. Den nedre 

grafen visar bedömning av utbud av lokaler i stadskärnan, sorterat efter ortens storlek. En viktig slutsats, som även drogs i Niras 

handelsutredning om Falkenberg 2012, var att särskilt mindre stadskärnor har problem med överskott av lokaler.
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Överskott av lokaler

Utbudet av lediga lokaler är god indikator på hur attraktiv en handelsplats uppfattas av 
etablerare och köpmän. Tomma butikslokaler har ibland även en tendens att förstärka 
en pågående trend. Den enskilde handlaren eller kedjan efterfrågar ”goda grannar” 
och kompletterande utbud vägg i vägg med den egna butiken. I enkäten framkom att 
stadskärnorna uppfattas ligga längst framme i den negativa tävlingen om ”flest tomma 
lokaler”.

En av enkätfrågorna löd: ”Gör en bedömning av utbudet av kommersiella lokaler lämpliga för han-
del, service, restauranger i förhållande till efterfrågan. Finns det brist eller överskott på lokaler på 
följande platser?”

För handel i bostadsområden och stadsdelscentra bedöms 
situationen vara mer balanserad i mindre orter, med ett 
överskott i större städer. En förklaring kan vara att större 
städer erbjuder bättre kollektivtrafik och att medborgarna där 
reser längre sträckor till starkare handelsplatser än de som 
ligger närmast bostaden. Även här skiljer Stockholm ut sig, 
med flest svar i kategorin ”brist på lokaler”, möjligen kopplat 
till att stora bostadsområden byggts med en låg andel lokaler 
(såväl lägenhets- som småhusområden). Den kanske oväntade 
bedömningen att det råder ”brist” på lokaler i externa 
områden är tydligast i medelstora städer. 

I de intervjuer som genomförts framkommer att 
lokalöverskottet i mindre städer i många fall beror på att 
stadskärnan ”redan har flyttat någon annanstans”. Externa 
handelsplatser vid infarter till mindre städer är enklare 
att besöka och mer effektiva att driva. Vissa svarande 
menar att ”tåget redan har gått” genom att såväl handlare 
som medborgare har vant sig vid en ny situation – och 
att stadskärnan mer kan fungera som ”finrum” under 
sommarmånaderna, med serveringar riktade till besökare och 
sommargäster.  I mindre städer är det också ofta ”närmare” till 
den externa handelsplatsen, vilket gör den lättare att nå även 
gående och med cykel. •

I sammanställningen av svaren har vi för tydlighetens skull 
lagt samman alternativet ”stor brist” med ”viss brist” samt 
”stort överskott” med ”visst överskott”. Det sammantagna 
resultatet visar på ett starkt överskott av lokaler i stadskärnan, 
51 procent. Osäkerheten bland de svarande är större i 
bedömningen av dagens situation i bostadsområden och 
stadsdelscentrum. 23 procent är osäkra, medan en större 
del, 34 procent, gör bedömningen ”överskott” och 10 
procent svarat att det finns en brist på lokaler. Det kanske 
mest överraskande resultatet är att fler svarande menar att 
det föreligger en brist på lokaler för handel och service på 
externa handelsområden – 23 procent ”brist” mot 26 procent 
”överskott”.

Om svaren bryts ned utifrån ortens storlek framkommer 
följande: Mindre städer har ett tydligare överskott av lokaler i 
stadskärnan, medan de största städerna har en mer balanserad 
situation. Anmärkningsvärt är att Stockholm bedöms ha den 
mest tydliga bristsituationen. Den pågående utflyttningen av 
flera banker från City och ett antal förtätningsprojekt i centrum 
innebär också att lokalutbudet i Stockholms stadskärna 
kommer att öka inom en kortare framtid.

Levande stadskärnor
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 Referenser och generella lärdomar



I augusti 2011 presenterade Nacka kommun, i samarbete med Wallenstam och Creacon ett detaljplaneförslag för en ny handel-
sanläggning (ICA Supermarket) vid infarten till stadsdelen Älta med 10 000 boende. Läget intill den kraftigt trafikerade Tyresövä-
gen ansågs inte lämpligt för bostäder och rekreation. Avsikten var att skapa en väl fungerande handelsplats med högt kundunder-
lag och goda parkeringsmöjligheter.  Etableringen på 5 000 kvm livsmedel och 2 000 kvm sällanköpshandel avsågs uppföras under 
2012.

Förslaget möttes av kritik av de boende i, eftersom den lilla ICA-butiken utgjorde den viktigaste kommersiella dragaren för 
övriga mindre affärer, kafé och bibliotek i bostadsområdets centrum. Den handelsutredning som genomförts (WSP 2010) me-
nade att en extern etablering utanför stadsdelen på sikt skulle kunna locka till sig ytterligare handel och verksamheter och ge ett 
bredare utbud av varor. Det lokala centrumet med många små butiker riskerade samtidigt att hamna i en negativ nedåtgående 
spiral. För äldre och hushåll utan bil skulle tillgängligheten till handel och närservice försämras. 
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Referens: Nacka - förslag till extern etablering av ica-butik



På initiativ av kommunpolitikern Jan-Eric Jansson (KD) uppdrog de lokala företagarna i stadsdelscentrumet åt Stadsliv AB att pre-
sentera ett alternativ till en placering av det nya ICA Kvantum längs motorvägen. Alternativet gick ut på att behålla den viktiga 
livsmedelsförsäljningen i centrum av stadsdelen. Motivet var att mindre butiker och service i annat fall skulle riskera att förlora i 
omsättning. I förslaget ingick en kortare förflyttning av livsmedelshandeln till en ny och större ICA-butik intill lokalgatan, lokaler för 
mindre butiker och service, parkeringstorg och ett stort antal nya bostäder samt service. Förslaget presenterades hösten 2011 och 
möttes i första hand av positiva reaktioner från de kringboende.
 

  

Officiellt förslag 2011 till extern placering av ICA Alternativt förslag 2011 till till ett ”ICA mitt i byn”
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Referens: Nacka - utvärdera alternativa lösningar



Artikel publicerad i lokaltidningen. Nacka-Värmdö Posten, 2011-10-25.
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I ett senare skede omprövade kommunen sitt ställningstagande till den planerade nya externa handelsplatsen. En bidra-

gande orsak var möjligheterna att kombinera ny handel och service med ett relativt stort antal nya bostäder. 2013 

presenterade kommunen en vision om en komplett knutpunkt för handel, boende och service, planerat i form av en 

småstadsmiljö. Med 1 400 nya bostäder skulle underlaget för både handel och kollektivtrafik kunna stärkas. Parallella 

arkitektuppdrag genomfördes, som nu ligger till grund för vidare planering. Illustration ur samrådsförslag.

Kommentar
Exemplet visar att det är viktigt att jämföra olika alternativ till utveckling. Det ursprungliga förslaget till ny handelsplats 

utanför stadsdelen Älta framstod som logiskt och i viss mån oundvikligt när det presenterades. Den styrande politiska ma-

joriteten ifrågasatte inte heller förslaget till extern placering. Det var först när två konkreta alternativ ställdes mot varan-

dra som perspektivet vidgades till utveckling av stadsdelen - inte enbart om placering och utformning av handel.
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Referens: Nacka - samplanera handel, service och bostäder 



På uppdrag av den statliga delegationen för Hållbar Stadsutveckling, genomförde Stadsliv AB under 2013-2014 ett visionsprojekt 
om handelns framtid. Arbetet genomfördes i samarbete med Skellefteå och Motala kommun.  I slutrapporten presenterades två 
framtidsbilder, som visade på möjligheter för stadskärnan att ”ta tillbaka” en del av den handel som etablerats externt och  konkur-
rerade framgångsrikt med stadskärnornas utbud. De två  planer som togs fram visade att båda kommunerna hade stora möjligheter 
att erbjuda centrala platser för både handel, service och nya bostäder. Projektets huvudpunkter var:
 
• Erbjud både befintlig handel och nya handelsetablerare centralt belägna platser.
• Skapa tillgänglighet till dessa med alla trafikslag, gång, cykel, kollektivtrafik och personbil.
• Acceptera volymhandelns behov av externa lokaliseringar, men undvik extern handel av shoppingkaraktär.
• Försök ej att ”bromsa” eller hindra nya handelsetableringar.

På följande sidor sammanfattas några iakttagelser ur projektet.

Visionsbild för utvidgad stadskärna i Motala Visionsbild för utvidgad stadskärna i Skellefteå
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Referens: hållbar handelsutveckling i Skellefteå och Motala



I Skellefteå har det externa handelsområdet Solbacken etablerats ca 3 km norr om stadskärnan. Efter en försiktig start och osäker-

het om lönsamheten har det alltmer börjat upplevas som en konkurrent till stadskärnan. I dagsläget finns fyra så kallade dubbeleta-

bleringar i staden, dvs två butiker i samma kedja – den ena i stadskärnan och en andra i Solbacken. I en enkätundersökning menade 

samtliga fyra kedjor, att om de skulle tvingas dra ner verksamheten, skulle de föredra att lägga ned butiken i stadskärnan och behålla 

sin butik i det externa läget.  
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Referens: Skellefteå - från komplettering till konkurrens 



I en enkät med besökare till Solbackens handelsområde, svarade de intervjuade att den främsta besöksanledningen var det samlade 

utbudet. Ofta är nedåtgående eller uppåtgående spiraler självförstärkande. Nya etablerare, särskilt större och viktigare varumärken, 

tvekar ofta att etablera sig på en handelsplats som börjat få tomma lokaler. Detta är en helt rationell reaktion. Det viktiga för eta-

bleraren är inte lokalen i sig eller hyran, utan förväntningarna på omgivningen, förekomsten av ”goda grannar” och en bedömning av 

framtida flöden och underlag. Samma sak gäller tillväxt och uppåtgående omsättning. Trafiksystemet i Solbacken har efterhand blivit 

allt mer ansträngt, vilket gör att kommunen tvingas investera ytterligare i det som till en början mest framstod som ett komplement 

till stadskärnan. Som en del i visionsarbetet presenterades en alternativ ”vision” för en fortsatt tillväxt i det externa området. Kom-

mentar: det är lämpligt att en liknande vision utarbetas för området kring Tångarondellen, om kommunen väljer att utveckla områ-

det som ett starkt shoppingområde. Betydelsen av ”planberedskap” kan ej underskattas. 
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Referens: Skellefteå - externa handelsområden är svåra att “bromsa” 



Motala kommun har drygt 42 000 invånare, varav drygt 30 000 bor i centralorten. Kommunen har tagit fram en tydlig vision för 

utveckling av stadskärnan med många bilfria gator, nya cykelbanor med säkra korsningar, lättare att åka buss och tåg, lätt att hitta 

parkering i nybyggda parkeringsanläggningar, ombyggnad av genomfartsgatan Vadstenagatan från dagens “motorväg” till en stadgata. 

Grundproblemet är dock att handeln snarare söker sig “från” stadskärnan och expanderar på andra platser. Om de första stegen i 

planeringen går åt ett annat håll än visionen, är det risk att visionen förlorar kraft.  
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Referens: Motala - en vision bör utgå från verkligheten 



En undersökning utförd av HUI Research visade att detaljhandeln i Motala ökade något, men mest i det externa läget.  
Under 2012 omsatte detaljhandeln i Motala City 549 miljoner. en minskning med 1 procent jämfört med 2011. Under 
2012 omsatte detaljhandeln I Bråstorp 788 miljoner, en ökning med 8 procent jämfört med 2011. Förändringen under 
fyra år var:

Omsättning av sällanköpsvaror år 2008: 
City 41 %   Bråstorp 24 %
Omsättning av sällanköpsvaror är 2012: 
City 33 %   Bråstorp 26 %

Kommentar: Eftersom handelsetablerare främst söker goda lägen och hög om-
sättning, kan en svag tendens till ökning eller minskning vara självförstärkande. Stadsbyg-
gnadsvisioner för stadskärnor som ej förmår tillskapa nya och attraktiva lägen bör revideras. 
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Referens: Motala - handel föder handel 



En stadsbyggnadsvision för en kommun bör hantera all handel i kommunen, inte bara handeln i centrum. Att planera handlar om att 

välja. Det är knappast troligt att handeln i en kommun av Motalas storlek kan förväntas öka kraftigt. Det innebär att handelsetabler-

ingarna i viss mån är ett ”nollsummespel”. Antingen hamnar en ny butik i centrum av Motala eller så hamnar den i det externa läget 

i Bråstorp. Det externa området har under senare tid lockat fler etableringar av shoppingkaraktär, trots att det började utvecklas 

som ett volymhandelsområde. Trots den sympatiska stadsbyggnadsvisionen för stadskärnan valde sportkedjan Stadium 2013 att eta-

blera sin nya butik i det externa området Bråstorp. 
 

Antingen väljer en ny butik att etablera sig externt…

… eller i ett centralt läge i stadskärnan
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Referens: Motala - etablerare väljer det bästa läget för handel  



Tångarondellen ligger mycket väl till för att etablera en ny större handelsplats. Närheten till den norr- och södergående ringleden 

samt järnvägsstationen gör att flödet av potentiella kunder är högt. I närheten finns redan idag volymhandel och kedjor som Willys, 

Lidl, Cheapy bygghandel, ByggMax, Coop, ICA Kvantum, Netto samt Jysk. Om Falkenberg ska satsa kraftigt på en extern handelsplats 

är läget det rätta. En större satsning av externhandelskaraktär vid kvarteret Bacchus vid kusten eller vid E6-motet framstår inte alls 

som lika naturligt. Synergieffekterna med redan etablerad volymhandel och det goda biltrafikläget talar för etableringen. Området 

skulle få hög exponering mot biltrafikströmmar och kan uppfattas som lättorienterat och rationellt.
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Analys Tångarondellen - Läge och förutsättningar



I det presentationsmaterial för en handelsplats av shoppingkaraktär som presenterats 2013 beskrivs positioneringen på följande sätt 

(presentationsmaterial framställt av ”koncept”):

” Att vara en modern och trivsam del av Falkenberg och ett naturligt komplement till cityhandeln”

” Närservice tillsammans med volymhandel ger ett unikt helhetserbjudande som samlar allt på ett ställe”

Målgruppen beskrivs på följande sätt:
”De boende i kommunen, de som naturligt pendlar förbi samt turister som sommartid besöker Falkenberg”

”Fokus på bilburna kunder men med möjlighet att komma med cykel, buss, tåg och till fots”

Det planerade innehållet motsvarar i stort sett utbudet i dagens stadskärna, dvs en blandning av dagligvaror/livsmedel och säl-

lanköpsvaror som elektronik, sport, heminredning, fritid och service.
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Analys Tångarondellen - målsättning och potential



I presentationsmaterialet redovisas en stor och samlad parkering med 780 bilplatser, samlad kring en bågformad bebyggelse med en 

yta på ca 25 000 kvm. Layouten och orienterbarheten framstår som logisk och rationell, med praktiskt utformad inlastning i be-

byggelsens bakkant (mot norr).

Målsättningen om ”Effektivitet” framstår som rimlig.

Målsättningen att vara ”Unik” är svårare att instämma i. De flesta svenska städer har den här formen av effektiv och rationell han-

delsplats.

Om detta är en ”Trivsam” plats att vara på, är också tveksamt. 
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Analys Tångarondellen - utformning och indentitet



Ett antal faktorer talar för att kommunen bör säga ja till en större etablering i Tångarondellen:
• Kommunen bör ej säga nej till nya investeringar
• Nya arbetstillfällen skapas
• Tånga utpekas i handelspolicy och översiktsplan som kommunens andra viktiga handelsplats
• Etableringen skulle förhindra utflöde av köpkraft och stärka kommunens handelsindex˛ 

Följande faktorer talar emot en större etablering av shoppingkaraktär i Tånga:
• Nya investeringar kan också ske på andra platser. Dock finns det inte färdiga planer och ytor för detta. Detta beror delvis på att 

processen för omvandling av kontor och infill-projekt inte har gåt tillräckligt långt.
• Arbetstillfällen kan även tillskapas i centrum. Det är troligt att en samverkan mellan handel/service och restauranger/caféer i 

anslutning till Kunskaps- och Kulturcentrum på sikt skulle skapa fler arbetstillfällen.
• Översiktsplanen föreskriver ej shoppinghandel i Tånga.  Av målgruppsanalys och innehållsbeskrivning (illustrationer nedan) 

framgår att den tänkta etableringen direkt avser att konkurrera med stadskärnans handel.
• Den form av handel som kombineras med besök/nöje/kvällsaktiviteter kan komma att söka sig till andra städer, om stadsmiljön i 

Falkenberg inte uppgraderas.
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Analys Tångarondellen - komplement eller konkurrent



I Falkenbergs centrum finns relativt stora ytor för expansion av handel i centrum. Följande inventering av expansionsmöjligheter är 

en viktig faktor för vårt ställningstagande till en större handelsetablering av shoppingkaraktär vid Tånga eller i andra externa lägen i 

kommunen. Vi menar att ett alternativt scenario för expansion av handel/service borde ha tagits fram redan vid inledningen av plan-

eringen för handel vid Tånga. Det är svårt att bedöma ett planförslag om det inte går att jämföra förslaget med en alternativ lösning.

Kartläggningen är framtagen av Stadsliv AB:s arbetsgrupp i dialog med Innerstadsföreningen och Fastighetsägarna GFR. Sammanställ-

ningen baseras även på en visionsskiss över tänkbara handelsytor i centrum som är sammanställd av utvecklingsledaren för stad-

skärnan, i dialog med fastighetsägare och stadsbyggnadskontoret i samband med pågående stråkutvecklingsprojekt.

Vi vill understryka att en kartläggning är något helt annat än ett genomarbetat och förankrat förslag till åtgärder. Ett genomförande 

av ny exploatering eller omvandling av banklokaler till exempelvis handel, är beroende av beslut från fastighetsägare och nuvarande 

verksamheter.

En kraftfull satsning på en mer levande, innehållsrik och ekonomiskt framgångsrik stadskärna förutsätter ett nära samarbete – och 

en mycket tydlig målbild – från alla aktörers sida. Om målbild och samarbetsvilja saknas är det troligt att Falkenbergs stadskärna 

kommer att få hantera motsvarande problem, med ökad konkurrens mellan stadskärna och externa etableringar,  som beskrivs i 

några av våra referensexempel (Motala, Skellefteå). 

Under arbetet med denna rapport kan noteras att det i kommunen finns en öppenhet för diskussion och dialog kring olika vägval. 

Här finns en positiv attityd och beredskap att pröva olika lösningar, vilket är en kommuns viktigaste tillgång. Det är vår förhoppning 

att denna rapport kan ge bidraga till det pågående stråkutvecklingsarbete som i skrivande stund utförs av Stadsbyggnadskontoret. 
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Analys stadskärnan - stadskärnans möjligheter, stråkutveckling 
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Analys stadskärnan - befintliga ytor som kan omvandlas



Uppskattningen av ytor är behäftad med många osäkerheter och bör ses som exempel och som en inledning till en diskus-
sion, inte som ett färdigt förslag.

Möjlig yta, nuvarande verksamhet Gata Kvm
1 Nuvarande Nordea Nygatan/Rörbecksgatan  200

2 Kontor Martinsson Fastigheter, ovanvåning Nygatan/Rörbecksplatsen 3000
3 Socialdemokraterna i Folkets Hus Arvidstorpsvägen/Holgersgatan 100
4 Gamla Rådhusets bottenvåning (?) Nygatan/Torggatan 300
5 Arbetsförmedlingen Holgersgatan 700
6 Gamla Barnvagnsaffären Arvidstorpsvägen/Holgersgatan 100
7 Tom lokal vid busshållplats Stortorget Nygatan 50
8 Krislokalen Köpmansgatan 100
9 Fastighetsbyrån Storgatan 150
10 Handelsbanken Nygatan 400
11 Länsförsäkringar Nygatan 250
12 Sparbanken Torggatan 200
13 Pingstkyrkan Sandgatan 400
14 Fabo:s lastintag Sandgatan/Nygatan 800
15 Källarlokaler i Kronan och Sparbanken Storgatan/Torggatan 700
16 Hallands Nyheter (?) Storgatan 200
17 “Metriahuset” mittemot Annas Trädgård Sandgatan 100
18 Drottning Blankas gymnasium i bv Arvidstorpsvägen 1000
19 Del av bottenvåning, kommunhuset (?) Nygatan 300

SUMMA 9050

42

Analys stadskärnan - befintliga ytor som kan omvandlas
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Analys stadskärnan - befintliga lediga handelslokaler



Följande siffror är att betrakta som exempel eftersom lokalanvändningen hela tiden förändras.

Det bör påpekas att tomma lokaler i gallerior eller längs gator inte behöver inte vara ett problem. Omställning och ägar-
byten sker ständigt. Men erfarenheten visar att lokaler som står tomma under en längre tid kan leda till nedåtgående spiral-
er och att kunderna – liksom inte minst affärsidkare - undviker stråk med tomma skyltfönster. För att locka nya aktörer att 
flytta in i tomma lokaler krävs ofta ett tillskott av nya lokaler och en ordentlig uppfräschning av omgivningen. Kopplingarna 
mellan olika stråk och målpunkter är också helt avgörande. 

Tillgängliga/lediga lokaler Gata Kvm
20 Spelgruvan Köpmansgatan 100
21 Lokal intill Spelgruvan Köpmansgatan 100
22 Gamla Biljardhallen/djuraffären Storgatan 400
23 Ulricas (?) Storgatan 100
24 Lediga lokaler Kronan Storgatan/Nygatan 300
25 Lediga lokaler Gallerian Holgersgatan/Nygatan 700

SUMMA 1700
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Analys stadskärnan - befintliga lediga handelslokaler
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Analys stadskärnan - ej bebyggda ytor, lämpliga för handel 



Även denna uppskattning bör ses som exempel på möjligheter och inledning till en diskussion, inte som genomarbetade 
och förankrade förslag. Antal nya kvm (i bottenvåningar) är preliminära. Möjligheten att bebygga en del av Stortorget bör 
ses som ett diskussionsinlägg, inte ett genomarbetat förslag. Ett stor möjlighet att förstärka centrum – och i praktiken ut-
vidga stadskärnans kommersiella stråk är Kvarteret Krispeln. Eftersom denna rapport genomförts innan tävlingsförslag för 
Kunskaps- och Kulturcentrum presenterats, är siffrorna i denna del mycket preliminära. 

Ej bebyggda/möjliga ytor Gata Kvm
26 Kvarteret Hjulet Holgersgatan 3000
27 Kvarteret Krispeln (exklusive skolan) Holgersgatan/Nygatan 5000
28 Lokstallarna Sandgatan 6000
29 Söderbro center Nygatan 800
30 Infill på “lucktomt” vid Stadshuset Apoteksgatan 350
31 Infill på “lucktomt” vid Metriahuset Brogatan 100
32 Nytt kvarter på Stortorget, lokaler i bv Nygatan 4400

SUMMA 19650
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Analys stadskärnan - befintliga lediga handelslokaler



Befintliga lokaler som kan omvandlas  ca 9 000
Tomma/lediga lokaler    ca 1 700
Ej bebyggda ytor     ca 20 000   
Summa, ungefärlig uppskattning 25 - 30 000 kvm

Fastighetsägarnas projekt Attraktiv Innerstad presenterade 2013  kartan nedan. Flera utvecklingsbara gula och lila stråk 
skulle kunna omvandlas till ”gröna” stråk”, dvs starkare upplevda huvudstråk.  
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Analys stadskärnan - potential i centrum, sammanfattning



De viktigaste fastigheter som bör omvandlas är bankerna. Med handel/service i Nordeas kontor (Kvarteret Spiran) skulle 
shoppingstråket naturligt kunna växa vidare upp mot Gallerian. Men det kräver en tätare bebyggelse och ökad handels/ser-
vicevolym längs Nygatan, dvs på Stortorget. Dagens stora parkering utgör ett blåsigt och händelsefattigt glapp mellan Gal-
lerian och verksamheterna ut mot Rörbecksgatan. Avståndet är 120 meter. Ett köpcentrum skulle aldrig planeras med ett så 
stort ”glapp” mellan butiker eller service. 
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Analys stadskärnan - bristande samband och “glapp”



Stadshusets bottenvåning, utan offentligt tillgängliga verksamheter, utgör en sluten, avvisande och händelsefattig ”vägg” utan 
entréer och händelser i Nygatans stadsrum. Här kan kommunen gå före och visa vägen för andra fastighetsägare. Även om 
det kan finnas många tekniska, praktiska och därmed ekonomiska invändningar, borde det inte vara omöjligt att omorganis-
era stadshusets funktioner, så att Nygatan kan fungera som ett mer levande stadsrum med en mångfald av funktioner. Exem-
plets makt kan ibland vara helt avgörande för att få till en positiv utvecklingsspiral.  Avgörande är inte tekniska och praktiska 
frågor, utan ambition och vilja.
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Analys stadskärnan - kommunen kan gå före med ett gott exempel



Sparbankshuset utgör, tillsammans med gamla rådhuset, en möjlighet att direkt koppla samman flödet mellan Nygatan och 
det inbjudande  Rådhustorget. Dagens funktioner i bottenvåningarna längs Torggatan är snarast ett paradexempel på hur 
en stad undviker att utnyttja sina möjligheter att skapa förutsätningar för ett rikt och inbjudande stadsliv. Det finns stora 
möjligheter att använda bottenvåningar för det som kan kallas ”stadslivsgenererande verksamheter”; SGV (handel, service, 
serveringar, kultur). Om viljan inte finns är det logiskt att koncentrera handeln utanför stadskärnan. Effekterna blir en allt-
mer ödslig stadskärna.

50

Analys stadskärnan - sammankoppling Stortorget, Rörbecksplatsen, Rådhustorget



Köpmansgatan har idag en ganska ogästvänlig 
utformning med smala trottoarer, bilparkering, 
kantig arkitektur och små handelslokaler med 
dålig och osammanhängande skyltning, inga träd 
eller gatulyktor.

Den trivsamma skalan, arkitekturen och ga-
tubeläggningen längs Storgatan bryts tvärt 
av och ”rinner ut” längs en ganska monoton 
gatusträckning. Det är knappast en tillfällighet 
att ett antal lokaler idag står tomma längs Köp-
mangatan – detta är inte de enskilda handlarnas 
eller verksamheternas fel. 
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Analys stadskärnan - Köpmangatan, en “missing link” mellan Storgatan och Gallerian



Köpmangatans ”möte” med Stortorgets ödsliga parkeringsytor skapar inte förutsättningar för höga flöden. Det räcker troligen 

inte med en allmän uppsnyggning av gatan för att åtgärda denna ”missing link” mellan Gallerian och Storgatan. För att locka nya 

etablerare krävs nya målpunkter och ett förstärkt utbud. En kraftig ökning av utbudet på handelslokaler längs en förlängd Köp-

mangatan är lämplig, med en ny och intressant målpunkt i det nya Kunskaps- och Kulturcentrum. Rätt utformade kan utbildnings-

verksamheterna bidra starkt till ökat flöde – ett naturligt stråk från föreläsningssalar och bibliotek rakt ned till Storgatan.
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Analys stadskärnan - Förlängning av Köpmangatan – för högre flöde och attraktivitet



Lastgården intill Metria och infarten till Kronans 

parkering ger ett ödsligt och trasigt intryck. De 

verksamheter och kontor som ligger längs Sandga-

tan, mellan Nygatan och Storgatan, utgör inte något 

starkt, trevligt eller befolkat stråk.

Även det viktigaste handelsstråket, Nygatan, kan up-

plevas som att det ”rinner ut” i ingenting i korsnin-

gen med Sandgatan. I jämförelse med ett modernt 

köpcentrum saknar Falkenbergs viktigaste handels/

service-stråk en ordentlig ”port” eller ”entré”.

Även om denna fråga ligger utanför uppdraget, kan 

det ifrågasättas om Nygatans blandning av bilpark-

ering och gågata är särskilt lyckad. Blandningen av 

gång/bilytor gör att gatan varken uppfattas som 

välkomnande för bilister eller för gående. Med fler 

p-möjligheter i parkeringshus, i garage eller på andra 

platser, bör det vara möjligt att ta bort en del av 

dagens parkeringar längs Nygatan. 
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Analys stadskärnan - Gott om lucktomter för kompletteringar



Arkitekttävlingen för Kunskaps- och Kulturcen-
trum i Kvarteret Krispeln är ett gott exempel på 
en kraftfull satsning på ett mer levande och allsidigt 
centrum. Samtidigt är programmet för tävlingen i 
huvudsak inriktat på utbildning och kultur. Ett tydli-
gare fokus på samverkan mellan Kunskapscentrum 
och utveckling av stadens handel hade varit möjlig. 
Det är t ex möjligt att förstärka och förlänga de 
viktiga handelsstråken i stadskärnan med ett större 
inslag av handel/service i Kunskaps- och Kulturcen-
trum. Detsamma gäller det planerade tillskottet av 
ca 200 bilplatser, med möjlighet till dubbelutnyt-
tjade, för både skolverksamhet och besöksparker-
ing för handel, service och kvällsaktiviteter. En del 
eller hela parkeringen på Stortorget kan ”flyttas” 
till ett parkeringshus eller garage längs exempelvis 
Holgersgatan, intill Gallerian. Detta är ett alternativ 
till vårt förslag till ny bebyggelse på Stortorget. Med 
en sådan lösning kan Stortorget fungera som en 
naturlig del av och en central mötesplats för Kun-
skaps- och Kulturcentrum.
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Analys stadskärnan - Kunskaps- och Kulturcentrum som en möjlighet



En bedömning av effekter av en 
större eller mindre handelseta-
blering vid Tånga är ett viktigt 
beslutsunderlag i sig. 

För att kunna ta goda beslut är 
det lämpligt att presentera alter-
nativ som kan ställas mot varan-
dra. 

För att tydliggöra valmöjligheter-
na har vi arbetat med tre scenari-
er. 
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Scenarier - Alternativ för utveckling av handel i Falkenberg



Scenarierna bygger på att ställa en låg investeringsnivå mot två alternativ med hög investeringsnivå.

1.Balanserad utveckling, låg investeringsnivå
Tångarondellens volymhandel utvecklas utan kraftig investering i nya trafiksystem. Ca 5 000 kvm volymhandel etableras successivt. 
Tångarondellen prioriteras för volymhandel, andra platser är ej aktuella. Försiktig och stegvis utveckling av stadskärnan, förbättring 
av stråk, belysning, planteringar torg. Vissa kontor omvandlas till handel och service. Viss samverkan mellan kommun/fastighetsägare
 
2. Prioritering av externhandel, hög investeringsnivå
Kommunen och fastighetsägare samfinansierar ny förbättrad trafikplats vid Tångarondellen för ca 10-20 miljoner.  Volymhandel och 
shoppinghandel utvecklas, med ca 25 000 kvm nya ytor. Mindre kostsamma åtgärder genomförs i stadskärnan, stegvis stråkutveckling. 
En del av dagens centrumhandel flyttar till Tånga, för att komplettera och samspela med det nya utbudet.
 
3. Prioritering av stadskärnan, hög investeringsnivå
Kommunen och fastighetsägare samverkar för investeringar i ökade handelsytor och förbättrade parkeringsmöjligheter i centrum. 
Ny  livsmedelshall och lokaler för mindre butiker/serveringar byggs i stråket närmast Nygatan.  Volymhandeln på ca 5 000 etableras 
successivt vid Tångarondellen, men utan kraftiga förändringar av trafiksystemet.  Bottenvåningar i ett större antal fastigheter i cen-
trum omvandlas från kontor/verksamheter till handel, service, restauranger.

Kommentar: Det skulle vara möjligt att formulera ett fjärde scenarie, där kommunen investerar en lika stor summa i centrum 
som för utveckling av Tångarondellen. Ett sådant ”både-och-scenarie” framstår inte som realistiskt: Det skickar otydliga signaler till 
etablerare och medborgare, kommunens ekonomiska resurser är begränsade, riskerar att skapa alltför höga förväntningar och inne-
bär en risk för tomma lokaler.

56

Scenarier - Alternativ för utveckling av handel i Falkenberg



Detta scenario kan även kallas ”business as usual”. Den spontana utvecklingen går vidare, utan att några kraftfulla beslut fattas och 
utan egentlig prioritering av hur handeln ska utvecklas. En begränsad etablering av volymhandel sker vid Tångarondellen, dock utan 
ombyggnad av trafikplatsen, med plats för ca 5 000 kvm ny handel. En rimlig utbyggnad av handel och service görs även i kvarteret 
Bacchus, i samband med ny bostadsexploatering. 

Detta är troligen också det mest realistiska scenariet, eftersom det kan vara svårt att skapa politisk enighet och uppslutning bland 
fastighetsägare för att välja något av de andra alternativen. Detta är det minst riskfyllda scenariet, eftersom investeringsnivån är låg 
och ingen kan beskyllas för att ha gjort något ”fel”, vilket är fallet om de andra scenarierna väljs.
 
Effekterna kan bli att medborgarna i högre grad handlar i andra kommuner, att handelsindex ligger kvar på samma nivå eller sjun-
ker något. Det är inte troligt att önskvärda etableringar som exempelvis H&M kommer till stånd. Däremot kan volymhandeln växa 
och utvecklas. Shoppinghandeln i stadskärnan ligger kvar på nuvarande nivå, med skiftande nivåer på tomma lokaler. Projektet för 
stråkutveckling och satsningar på stadsmiljön går vidare, med borttagande av vissa ”onödiga” parkeringsplatser längs Nygatan samt 
förbättrade gångstråk och torg. Utan attraktiva ersättningslokaler i goda lägen kan det dock bli svårt att förmå banker och andra 
verksamheter att flytta från sina lokaler i gatuplan. Det är något tveksamt om detta scenarie drar större nytta av besöksmålet Ul-
lared, jämfört med scenarie 2. En försiktig men koncentrerad mindre satsning på stadskärnan eller vid kusten kan dock locka en del 
långväga besökare, främst sommartid.

Detta scenarie kan utvecklas i riktning mot scenarie 3, med en mer kraftfull satsning centralt. Det är dock inte förenligt med sce-
narie 2, eftersom detta innebär att fokus riktas mot utveckling av det externa läget.
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Scenarier - 1) Balanserad utveckling, låg investeringsnivå



Ur ett renodlat handelsperspektiv kan en kraftfull satsning på att utveckla dagens handelsområde intill Tångarondellen vara den mest 
lämpliga. Redan befintlig handel, gott om expansionsytor, god nåbarhet med bil, vissa möjligheter att ordna busstrafik från andra 
stadsdelar och relativt låga investeringskostnader och markkostnader talar för Tånga. Om målet är att samla så mycket handel och 
service som möjligt på en enda effektiv handelsplats och förhindra utflöde av köpkraft till andra kommuner är Tånga ett bra alter-
nativ. Om trafikplatsen byggs ut för att ge plats för ca 25 000 kvm handelsyta bör detta göras med sikte på fortsatt expansion och 
för att underlätta exploatering av ytterligare ytor. En stark handelsplats med goda expanderingsmöjligheter i ett gott biltrafikläge 
intill en station har goda förutsättningar att leva upp till delar av den vision som presenterats för etableringen av 25 000 kvm handel 
i Tånga: En effektiv handelsplats som samlar allt på samma ställe. Det kommunala handelsindexet kan stärkas, med lägre utflöde av 
köpkraft till omgivningen. Ur ett tekniskt perspektiv kan detta scenarie vara enklare att genomföra, eftersom en enda huvudman/ak-
tör kan axla ansvaret för att driva projektet – det är betydligt mer komplicerat att hantera mångfalden av aktörer i en stadskärna.

Erfarenheten visar att en tydlig satsning på ett externt läge drar till sig ytterligare etableringsintresse och krav på ytterligare in-
frastruktur. I detta scenario bör området förberedas för att erbjuda plats för en del av den handel som idag befinner sig i centrum. 
Kommunen bör vara beredd att bygga ut trafikstrukturen ytterligare. 

Planeringen inriktas då på att acceptera att även en del av dagens centrumhandel kan komma att flytta. Det skulle skapa ett relativt 
komplett utbud på en och samma plats. Stadskärnan utvecklas då till en plats för restauranger, caféverksamhet, arbetsplatser – och 
kan blomma upp som besöksmål under sommarmånaderna. Det nya Kunskaps- och Kulturcentrum kan bidraga till att skapa större 
underlag för caféer och mindre butiker. En lämplig referens kan var Västervik, som har en liten och vacker stadskärna, men med det 
mesta av handeln utanför. Tomma handelslokaler kan ersättas av kontor och förvaltningar och kanske i viss mån bostäder. Stadslivet 
i innerstaden förlorar i intensitet och investeringsviljan i centrum kan komma att avta. Detta kan uppvägas av att centrum kan plan-
eras för lägre biltillgänglighet, med lägre krav på bilplatser. Arbetet med stråkutveckling försvåras och bör i detta scenarie inte bedri-
vas med alltför högt ställda mål.

En stark extern handelsplats har dock inte så stor möjlighet att dra nytta av shoppingturismen till Ullared. Utbudet och tillgäng-
ligheten kan ha svårt att övertrumfa utbudet och erbjudandena på Gekås. 
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Scenarier - 2) Prioritering av externhandel, hög investeringsnivå



I detta scenarie utgår vi ifrån att kommunen väljer att investera motsvarande belopp som skulle krävas för en förbättrad trafik-
plats i Tånga på en alternativ satsning, dvs i centrum. Med en väl tilltagen kommunal investeringsbudget är det mer troligt att viktiga 
fastighetsägare är beredda att gå in i större projekt som kräver samfinansiering. Volymhandeln utvecklas i detta scenarie stegvis i 
Tånga, möjligen i något lägre takt än i scenarie 1. Avgörande för detta scenarie är att nya och centrala ytor för handel kan finansi-
eras. Investeringsviljan påverkas positivt om det kan skapas politisk enighet om att satsa på centrum. Men den avgörande frågan är 
intresset från större aktörer inom handel och fastighetsbolag. Vi menar att det krävs en större investering på en central plats för att 
starta processen. Med nya och välplanerade ytor för både kontor och handel, skulle det vara lättare att få fart på ”flyttkedjor” mel-
lan butiker för att skapa tydligare kluster – liksom omvandling av kontor i bottenvåningar.

Ur tekniskt perspektiv kan detta scenario vara svårt att genomföra, främst pga många berörda aktörer och olika viljor. En större 
samlad satsning på en extern handelsplats är lättare att genomföra, eftersom det inte finns lika många intressenter, risk för överkla-
ganden etc på en öppen och obebyggd yta utanför centrum.

De främsta argumenten emot en storsatsning på stadskärnan är de politiska och ekonomiska riskerna. Det är mer komplicerat att 
planera för utökade handelsytor på en öppen plats mitt i staden, jämfört med en obebyggd tomt invid en trafikplats. Processen kan 
ta betydligt längre tid och invändningarna göra det omöjligt att komma fram till ett beslut. Det är knappast lämpligt att en privat 
aktör/fastighetsägare erbjuds en byggrätt på denna plats. Kritiken skulle inriktas på att staden överlåter det offentliga rummet till 
privata intressen, och avhänder sig möjligheten att styra utvecklingen. Det är mer lämpligt att ett kommunalt bolag ges möjlighet att 
utveckla kvarteret, i samråd med framtida intressenter och hyresgäster.

Detta scenarie drar förmodligen mest nytta av turistströmmarna till Ullared/Gekås. Långväga besökare kan erbjudas andra anlednin-
gar än shopping för att besöka stadskärnan, om den lokala shoppingen bidrar till ett rikare stadsliv.
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Scenarier - 3) Prioritering av stadskärnan, hög investeringsnivå
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Scenarier - Kriterier för bedömning

Planering för handel sker inte i ett tomrum, avskilt från resten av stadens funktioner och platser. En åtgärd som framstår som den ab-
solut bästa ur ett renodlat handelsperspektiv (omsättning, tillgänglighet, kundnöjdhet etc) behöver inte vara den bästa för staden som 
helhet. För att ge en mer allsidig bild av de 3 scenarierna har vi här poängsatt framtidsbilderna. Det bör påpekas att denna genomgång 
kan kritiseras för att ”blanda äpplen och päron” eftersom kriterierna är av mycket olika karaktär.  Vi har rangordnat alternativen, där 3 
poäng ges till det scenarie som bäst uppfyller respektive kriterium och 1 till det som framstår som sämst för att uppfylla kriteriet.

Politiska mål och aspekter:
 Måluppfyllelse översiktsplan
 Måluppfyllelse handelspolicy
 Förutsättningar för kraftfull stråkutveckling i centrum, omvandling av kontor till handel/service
 Teknisk genomförbarhet, enkel planprocess, kort tid från förslag till förverkligande, få inblandade aktörer
 Politisk genomförbarhet, möjlighet att skapa samsyn och fatta tydliga beslut
Tillgänglighet, flöden:
 Tillgänglighet till handel med bil, med god orienterbarhet och väl fungerande parkering
 Tillgänglighet till handel med kollektivtrafik, gott utbud och höga flöden intill busshållplatser
 Tillgänglighet till handel för gående/cyklister, säkra och trevliga gång/cykelstråk, cykelparkering
Ekonomiska aspekter:
 Samspel mellan handel, service, restauranger, kultur, ”night time economy”
 Utveckling av fastighetsvärden i befintlig bebyggelse (med andra funktioner än handel)
 Utveckling av fastighetsvärden på nya platser, enkelt att bygga nytt, goda expansionsmöjligheter för handel
 Lönsamhet i handeln, ur enskilda butikers och kedjors perspektiv
 Förhindra utflöde av handel till andra kommuner, högt kommunalt handelsindex
 Ekonomiskt säkert, låg ekonomisk risk för kommunen (hög siffra = låg risk)
Sociala aspekter:
 Medborgarnas upplevelse av en stark och välfungerande handelsplats med gott utbud 
 Utveckling av Falkenbergs identitet, ”mysfaktor” och varumärke, medborgarnas stolthet och känsla för sin stad
 Dra nytta av turistströmmarna till Ullared/Gekås, stärka Falkenberg som nationellt besöksmål 



KRITERIER Alt 1 ALT 2 Alt 3
Måluppfyllelse översiktsplan 2 1 3
Måluppfyllelse handelspolicy 2 1 3
Förutsättningar för kraftfull stråkutveckling i centrum, omvandling av kontor till handel/service 2 1 3
Teknisk genomförbarhet, enkel planprocess, kort tid från förslag till förverkligande, få inblandade aktörer 2 3 1
Politisk genomförbarhet, möjlighet att skapa samsyn och fatta tydliga beslut 2 3 1
Tillgänglighet till handel med bil, med god orienterbarhet och väl fungerande parkering 1 3 2
Tillgänglighet till handel med kollektivtrafik, gott utbud och höga flöden intill busshållplatser 2 1 3
Tillgänglighet till handel för gående/cyklister, säkra och trevliga gång/cykelstråk, cykelparkering 2 1 3
Samspel mellan handel, service, restauranger, kultur, nattliv, “night time economy” 2 1 3
Utveckiing av fastighetsvärden i befintlig bebyggelse (med andra funktioner än handel) 2 1 3
Utveckling av fastighetsvärden på nya platser, enkelt att bygga nytt, goda expansionsmöjligheter för handel 1 3 2
Lönsamhet i handeln, ur enskilda butikers och kedjors perspektiv 1 3 2
Förhindra utflöde av handel till andra kommuner, högt kommunalt handelsindex 1 3 2
Ekonomiskt säkert, låg ekonomisk risk för kommunen (hög siffra = låg risk) 3 2 1
Den “fysiska handelns” möjlighet att konkurrera med näthandel, hemkörning, postorder etc 1 2 3
Medborgarnas upplevelse av en stark och välfungerande handelsplats med gott utbud 1 3 2
Utveckling av Falkenbergs identitet, “mysfaktor” och varumärke, medborgarnas stolthet och känsla för sin stad 2 1 3
Dra nytta av turistströmmarna till Ullared/Gekås, stärka Falkenberg som nationellt besöksmål 2 1 3
SUMMA 31 34 43
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Scenarier - Utvärdering utifrån kriterier
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Scenarier - Slutsats av värdering

Tydliga beslut
Vi förordar ett väl förankrat inriktningsbeslut om hur handeln i staden ska utvecklas. Oavsett vilken väg som väljs, skapar ty-
dliga besked trygghet och förutsägbarhet för privata aktörer och medborgare. Det är viktigt att påpeka att alla inte kommer 
att sluta upp kring vägvalet. Oavsett inriktning kommer politiker att mötas av kritik och protester. Det sämsta valet är att låta 
tillfälligheter och slumpartade händelser avgöra färdriktningen.

Av de tre scenarierna förordnar vi:

I första hand en kraftfull satsning på stadskärnan. Motiven framgår av denna utrednings analyser och förslag. Det framstår 
som olämpligt att överväga en kraftfull utbyggnad av shoppinghandel vid Tångarondellen, utan att först revidera översiktsplan 
och handelspolicy.

I andra hand en kraftfull satsning på utveckling av handelsområdet vid Tångarondellen. Detta kan framstå som märkligt i 
förhållande till de analyser och förslag (kapitel 7) som läggs fram i denna rapport. Men vi tror att det är bättre att ta kraftfulla 
beslut i en tydlig riktning, där handeln ges goda förutsättningar för utveckling och koncentration till en prioriterad plats – jäm-
fört med att inte styra alls. I detta scenarie undviks en ”spontan” utspridning av handel till flera olika ställen, vilket är till fördel 
för både handlare och kunder.

I tredje och sista hand en otydlig och försiktig utveckling av både stadskärna och externa handelsområden. Det främsta 
argumentet för detta är att Falkenberg inte är en tillräckligt stor stad för att på ett trovärdigt sätt kunna bära två samtidiga ex-
pansiva satsningar. Samtidigt framstår detta alternativ som det enklaste, ur både praktiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv. 
Om detta alternativ väljs, hålls dock möjligheten öppen för ett senare beslut om ändrad inriktning. Men, så som redan nämndes 
i Niras handelsutredning 2012, kan en alltför passiv inställning leda till ökat utflöde av köpkraft och förändrade handelsvanor 
hos medborgarna.
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Förslag - Nytt kvarter på Stortorget
Stortorget i Falkenberg gör knappast skäl för namnet ”torg”. Parkeringen på torget 
är visserligen viktig för butiker och service i centrum. Men yteffektiviteten (antal p-
platser per kvm torgyta) framstår som ganska låg. Stadsmiljön framför Gallerian ger 
ett trasigt intryck. Här finns två skilda vägval:

1. Att ta bort parkeringen och skapa ett mer eller mindre bilfritt 
stort torg. 
Fördelar: en mer välkomnande miljö med planteringar, lekplatser, uteserveringar, 
aktiviteter, högre mysfaktor etc.
Nackdelar: biltillgängligheten, som redan idag upplevs som dålig, skulle försämras. 
Nya ersättningsparkeringar skulle med nödvändighet hamna mindre centralt. 

2. Att bebygga en större del av torget.
Fördelar: ökat utbud i centrum, kortare upplevda avstånd mellan olika målpunkter, 
mindre ödslig stadsmiljö och möjlighet att kombinera både större och mindre verk-
samheter centralt
Nackdelar: Om dagens parkering enbart ”tas bort” försämras tillgängligheten yt-
terligare. Möjligheten att skapa ett stort öppet torg eller en central park går också 
förlorad.

Förusättningen för ny bebyggelse är således att finansiera minst lika många nya bil-
platser som idag står på torget. Detta är själva kärnan i vår analys. Om kommunen 
är beredd att göra en större investering (5, 10, 15 miljoner) i en förstärkt trafikplats 
vid Tångamodellen, bör denna investering ställas mot en delfinansiering av park-
eringsgarage på eller under Stortorget. 
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Förslag - Alternativ till investering i externhandel

För att tydliggöra scenarierna följer en skiss till ett 

första steg till kraftfull ökning av handelsytorna i stad-

skärnan. en exploatering med ca 3 000 livsmedelshan-

del och ca 1 400 kvm annan handel och service i 

botten våningen är möjlig. Det kan var lämpligt att 

utforma andra och tredje våningen för i första hand 

kontor – ersättningslokaler för kontor i dagens bot-

tenvåningar.  Parkering kan ordnas dels i garage, dels 

på fjärde våningen, dvs på taket. Det ger ett möjligt 

tillskott på inte mindre än 300 bilplatser. 
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Förslag - 4 400 kvm handel / service i bv
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Förslag 
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Förslag 
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Förslag 
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Förslag 
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Förslag 
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Förslag Förslag - sammanhängande bilfri torgyta
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Förslag - högre mysfaktor och förstärkt utbud
I vårt förslag skapas ett ”nytt” Stortorg längs Nygatan med kommunhuset i fonden. Nygatan har, som tidigare nämnts, 

idag en otydlighet vad gäller trafik – en blandning av gågata och bilgata med stora ytor reserverade för bilar. Vi föreslår att 

biltrafiken helt stängs av för personbilar (med undantag för vissa varutransporter tidiga morgnar eller kvällar). På så vis 

skapas ett generöst och sammanhängande torgrum längs Nygatan – från Stortorget och Rörbecksplatsen till Rådhustor-

get.’ Besökare till Falkenbergs stadskärna kan då få starkare motiv för att stanna kvar en längre tid i stadskärnan. Samspelet 

mellan restauranger och handel kan stärkas.

I den medborgarenkät som gjordes 2012 noterades att besökarna till centrum stannade förhållandevis kort tid i staden 

för att handla, lite drygt 1,5 timme. Ett svagt utbud och upplevt dålig tillgänglighet, liksom alltför få  ”saker att göra” gör att 

Falkenbergsborna hanterar centrum som något av ett köpcentrum. Man besöker stadskärnan för att göra nyttobetonade 

inköp och ärenden, och lämnar sedan centrum. 

Med en ny och stor etablering på Stortorget kan flödet mellan Gallerian och Storgatan förstärkas. Utformningen av Köp-

mangatan behöver rustas upp kraftigt för att lag denna ”missing link” i centrum. Detta är samma tanke som ligger till grund 

för utformning av moderna köpcentrum. Med en kraftig ”ankarbutik” (som Systembolag eller Clas Ohlson) i fonden på en 

galleriagång, kan flödet ökas och etableringsviljan stärkas längs hela gångstråket. Att enbart rusta upp Köpmangatans miljö 

och utformning tror vi inte är tillräckligt.
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Sammanfattning och rekommendationer - utveckla stadskärnan

• Falkenberg har allt att vinna på en tätare och mer levande stadskärna

• En kraftig utbyggnad av handel intill Tångamodellen är fel väg för Falkenberg.

• I första hand gäller det att stärka handel - och tillgänglighet - i Falkenbergs centrum.

• Det utesluter inte mer renodlad handel av volymkaraktär utanför stadskärnan.

• För att dra nytta av Ullareds besöksströmmar bör Falkenberg satsa på att skapa ett besöksmål i centrum som kompletterar Gekås 

handel och erbjudanden, kopplat till miljö, upplevelser och mötesplatser.

• För att konkurrera med Halmstad, Varberg och Göteborg, behöver Falkenberg erbjuda en starkare och mer inbjudande stadsmiljö.

• Det blir svårt att utveckla trivselvärdena i stadskärnan om handeln ges möjlighet att expandera kraftigt på andra ställen.
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Sammanfattning och rekommendationer - stråkutveckling

Ett stort antal frågor med koppling till stadskärnan berörs inte i denna rapport.  Vi tror dock att det finns ett antal viktiga 
frågor som bör utredas vidare. Det är då viktigt att presentera tydliga förslag till förändringar – INTE målsättningar och 
principer. Det är också viktigt att skilja på FÖRSLAG och BESLUT. Först bör mycket konkreta förslag tas fram, gärna med 
investeringsbudget och en uppskattning av hyresnivåer och intäkter.  Några förslag till fortsatt arbete kan vara:
 
Kartläggning av parkeringsmöjligheter i centrum med betoning på hög tillgänglighet med bil, enkelhet och bekväm-
lighet samt samordning av betal- och informationssystem för parkering. Detta innefattar även ny bekväm parkering i det 
föreslagna kvarteret Stortorget ( parkering på tak eller i garage under torget). Placering av parkering i Kunskaps- och kul-
turcentrum är en viktig faktor, och bör ingå i bedömningen av tävlingsförslag.

Översyn av hur busstrafiken kan ordnas, kopplat både till det nya Kunskaps- och Kulturcentrum och förslaget till nytt 
kvarter på stortorget. Det finns en stor potential att dra nytta av flödena till utbildningsverksamheterna. 

Förstärkning av gångstråk och torg, med utvidgning av bilfria zoner i centrum. Detta innefattar i fösta hand en avstäng-
ning av all biltrafik mellan Nygatan/Apoteksgatan och Nygatan/Torggatan. Detta gör att det ”nya” Stortorget och Rådhus-
torget omvandlas till ett sammanhängande torgrum om gott om nya platser för handel/service, uteserveringar etc.

En gemensam inventering av lokaler i bottenvåningar som går att omvandla till lokaler för för handel/service/server-
ingar. Här krävs att att samtliga fastighetsägare och verksamheter gemensamt presenterar sina önskemål och krav. En viktig 
del i denna översyn är att på ett kreativt och generöst sätt diskutera alternativa lokaler för verksamheter och kontor. 
Detta bör göras i form av en karta som består i en utveckling av den preliminära inventering som presenterats i denna 
rapport. Notera att kartläggningen bör göras så bred som möjligt och undersöka alla möjligheter till kompletteringar. Det 
är först när möjligheterna är grundligt kartlagda – såväl ytor som går att omvandla, som möjliga nya ytor som kan fungera 
som ersättningslokaler – som det är dags att formulera förslag till beslut.
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Sammanfattning och rekommendationer - fortsatt arbete

En gemensam dialog och överenskommelse om hur beslut ska tas kring frågan om öppettider. I ett första steg bör dis-
kuteras hur dagens öppettider fungerar och upplevs av besökarna. I ett andra steg bör diskuteras på vilket sätt  ett gemen-
samt beslut kan tas. Om det går att komma överens om formerna för hur ett beslut kan tas, kan diskussionen gå vidare. 
Det går då att diskutera problem, hinder och invändningar mot mer kundanpassade öppettider. Utan att ta något beslut i 
frågan kan man diskutera på vilket sätt en del företag har svårt att förlänga öppettiderna. En diskussion bör inledas om det 
finns möjlighet att lösa dessa problem. Kanske går det att gemensamt ordna vikarier eller öppna butiker senare på dagen.. 
Först när dessa frågor är utredda är det lämpligt att formulera förslag till beslut.

En positivt inriktad dialog om en förstärkt och samlad organisation för skötsel (management) och investeringar i stad-
skärnans offentliga rum. Utan att gå in på detaljer är det vanligt att olika delar av en kommuns förvaltningar ansvarar för 
separata delar eller aspekter av stadsmiljön. Ett förslag är att skapa ett särskilt utskott som förfogar över en årlig invest-
eringsbudget för det offentliga rummet – i enlighet med de fyra miljoner per år som nämns i Tjänsteskrivelsen från Kom-
munstyrelseförvaltningen 2015-02-25. Om ett särskilt utskott ges mandat att investera en årlig summa i stadskärnan, un-
derlättas beslut och samverkan med fastighetsägare. Detta utskott skulle även kunna ges en årlig budget för management 
(städning, marknadsföring etc).

De tre scenarierna i denna rapport konkretiseras vad gäller kostnader och tidplaner, uppskattning av handelsvolym och 
lönsamhet etc. Därefter tillfrågas ett antal aktörer (både redan etablerade och potentiella handlare/verksamheter, liksom 
fastighetsägare och byggföretag som kan tänkas vilja investera i kommunen) om deras syn på scenarierna. En kommentar 
från t ex ICA Kvantum vid Sandgatan eller från en kedja som idag ej är etablerad i staden, kan ge nog så värdefullt underlag 
för beslut, som mer teoretiska prognoser. Frågorna kan vara:
 
1. Är det viktigt ur ert perspektiv att kommunen tar ett tydligt beslut i någon riktning?
2. Är andra faktorer viktigare och i så fall vilka?
3. I vilken grad skulle scenarierna påverka er vilja att stanna kvar, flytta, expandera, minska dagens verksamheter?
4. Hur ser ni på scenarierna, utifrån ert eget företagsekonomiska perspektiv, kopplat till investeringar och avkastning? 
5. Hur ser ni på scenarierna, utifrån ett helhetsperspektiv på Falkenbergs utveckling?
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