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Förord

WSP Advisory har på uppdrag av Sala kommun genomfört en
handelsutredning i  Sala kommun. Syftet med uppdraget har

innefattat att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till

grund för arbetet med att stärka och utveckla handel,
restaurang och service i Sala, i kommunen som helhet men
framför allt i stadskärnan.

Uppdraget har varit att genomföra en handelsutredning i Sala
kommun med fördjupning på stadskärnan. Handels-
utredningen innehåller följande huvudsakliga delar:

-  Trend— och omvärldsanalys.

.. Historisk utveckling och nuläget för detaljhandeln i Sala
kommun, inklusive nyckeltal för Salas stadskärna samt
annan handel i externt läge.

-  Analys av handelns utvecklingspotential samt en

bedömning av omsättningspotential och ytbehov för olika
branscher.

Denna utredning har genomförts av Anna lVlocsäry

(uppdragsansvarig) och Ebba Gröndahl underjuni 2019. En

preliminär slutrapport levererades i slutet av juni 2019 samt

presenterades vid ett möte i Sala den 24 juni, 2019. Denna
rapportversion har uppdaterats med senaste handelsdata för

är 2018 och presenterades för uppdragsgivaren den 10

december, 2019.

För att utveckla stadskärnan och stärka handel, restaurang

och service i Sala kommun har kommunen även efterfrågat

ett kunskaps- och faktaunderlag kring stadens tillgänglighet,

framför allt vad gäller parkeringen.

Det övergripande syftet med parkeringsuppdraget är att ta

fram ett underlag som kan ligga till grund för arbetet med att

stärka och utveckla Salas stadskärna.

Övergripande mål är att:

-  Genomföra en kartläggning och nulägesana/ys av
parkeringen i, den för handeln kommersiella stadskärnan

idag, där avgränsningen enligt handelsanalysen har utgjort

utgångspunkten.

°  Ge förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten med
bil och bidra till att stärka handeln i Sala.

-  Föra en diskussion kring framtida parkeringsbehov

(parkering tillkommer/försvinner, verksamheter

tillkommer/försvinner samt allmänna trender).

Parkeringsutredningen redovisas som ett separat kapitel inom
ramarna för handelsutredningen. Denna delutredning har

genomförts av Marcus Henrikson och Anna lVlocsäry under

oktober—december 2019 och presenterades för

uppdragsgivare den 10 december, 2019.

Kontaktpersoner hos uppdragsgivaren är: Annica Åkerblom,
Näringslivschef, Carina Eriksson, Näringslivsutvecklare och
Marcus Andersson, representant för Företagarna
Sala/Handlingskraft Sala. Kontaktpersoner hos WSP är: Anna

lVlocsäry och Marcus Henricson inom WSP Advisory, Stads-
och Fastighetsutveckling.

Bildkälla framsida och kapitel: Sala kommun.

Källa bilder och kartor: Om inget annat uppges WSP Sverige AB.
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Sammanfattning
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De framtida demografiska förutsättningarna är begränsade

i Sala och i omlandet. Salas befolkningsutveckling är
visserligen positiv men konsumtionstillväxten begränsas
av konkurrensen i såväl fysisk handel i regionen som e-
handel. Även om utfallet skulle bli högre än aktuella

befolkningsprognoser behöver handeln troligen räkna med
ett i stort sett oförändrat marknadsunderlag framöver.

lett kommunalt perspektiv går handeln bra men det är
uppenbart att delar av den inte mår bra.

Majoriteten av all befintlig handel finns i centrala Sala och
stadskärnan är av stor betydelse för hela kommunen. Den
framtida utvecklingspotentialen bör således koncentreras
till Salas centrum - helst de befintliga handelsplatserna

som primärt är stadskärnan och det externa området
Fridhem.

i jämförelse med WSPs rapport Stadsbarometern, en

kartläggning över närmare 70 svenska stadskärnor, är det

en relativt hög andel av Salas befolkning som bor i eller i
närheten av stadskärnan. Detta är mycket positivt. Utifrån
ett handels- och serviceperspektiv bör all form av
ytterligare förtätning med nya bostäder och/eller nya
arbetsplatser bejakas, då det innebär ett förstärkt underlag

och förbättrade förutsättningar för kommersiella

verksamheter.

...L, '"1—3,
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Sammanfattning
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Städer/kommuner av Salas storlek brukar normalt sett inte

ha så många kedjor etablerade och detär inte heller en
självklarhet att de kommer att finnas kvar. Kedjorna är
mycket viktiga aktörer att värna om. De står för
huvuddelen av stadskärnans omsättning. I egenskap av
starka namn och varumärken skapar de

besöksanledningar och flöden, vilket förstås gynnar alla,
särskilt de mindre lokala aktörerna. Det är viktigt att ta

hand om dem och säkerställa att de har de rätta

förutsättningarna för att även i framtiden vilja vara kvar i
Sala.

Ett framtida hot mot Salas stadskärna är om en eller flera

kedjeaktörer väljer att flytta, stänga och helt enkelt kliva ur
den lokala marknaden. Även starka aktörer som H&lVl,
Lindex, KappAhl med flera ser ständigt över sina
butiksbestånd. Under de senaste åren har ett flertal större
strukturförändringar i form av stängningar/ometableringar
med mera skett runt om i Sveriges städer. Det finns också

ett sorts ”följa—John" beteende inom handeln. Om någon
kedja bestämmer sig föratt stänga eller flytta kan det
smitta av sig på andra och leda till en dominoeffekt. En
sådan strukturomvandling kan gå snabbt eller sträcka sig
över flera år. Oavsett vilket kan det få förödande
konsekvenser för en stadskärna som Sala.

Strukturförändringar inom handeln har sketti alla tider.
Skillnaden nu är att de sker i en högre och snabbare takt.

Salas lokala, unika butiker är relativt många i antal men de

står för en mindre delav stadskärnans omsättning. Enligt
uppgift finns det ett flertal verksamheter som i dagsläget
inte mår bra. Bedömningen är att detta inte endast har

med intäktssidan (omsättningen) att göra utan även med

kostnadssidan.

Det kan handla om icke-ändamålsenliga lokaler, alltför
stora ytor och därmed för höga hyreskostnader för vad

som behövs. Det kan också ha med specifika lägen att
göra. Vissa stråk är svaga och för långa. Det finns lokala
verksamheter som sannolikt skulle må bättre i andra
butikslägen med förbättrade förutsättningar, flöden,
grannar, parkering, tillgänglighet med mera. För de mindre

aktörerna blir varje liten förändring och förbättring
betydelsefull för möjligheten att fortsätta att bedriva

verksamhet.

Att utveckla en stadskärna är en komplex process. Det
finns inte någon enskild aktör som har ensam rådighet
över staden. En stadskärna har betydligt fler aktörer som
alla har möjlighet att påverka utvecklingen - kommunen,

fastighetsägare, handelns aktörer och andra intressenter.
För att utvecklingen ska bli effektiv och framgångsrik krävs
en samsyn om platsens utveckling samt att det finns en

organisation, samverkan och en vilja att tillsammans
arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Utveckling av handeln i Sala handlar primärt om atti första
hand hjälpa befintlig handel och service att utvecklas
snarare än att endast fokusera på ny handel, även om det
också kan vara önskvärt i viss utsträckning. Bedömningen
är att det kommer att krävas arbete och insatser för att
upprätthålla en 0%-utveckling mot bakgrund av den
rådande konkurrensen i både fysisk handel och e-handel.
För att långsiktigt kunna stå emot trycket från dels fysiska,
dels icke—fysiska konkurrenter måste medvetande, om det
latenta hotet om butiksflykt riktat mot kommuner som Sala,
finnas hos både fastighetsägare, kommunala tjänstemän

och politiker.
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Sammanfattning och bedömning av framtida bpl-behov

inget ökat behov av parkering pga ökad tillväxt

lVIarknadstillväxten riktad mot stadskärnan blir framgent svag
då konkurrensen från Erikslund förvänts öka i kombination
med att allt större del av inköpen sker över nätet. Något ökat

ytbehov av handel och därigenom parkeringsbehov riktad mot
handeln genom marknadstillväxt föreligger inte.

Idag finns det ett underskott av parkering

Dock har vi kunnat konstatera ett visst underskott på

parkering idag, främst på fredagar för korttidsparkörer och
generellt under alla vardagar för långtidsparkörer. Det finns
samtidigt en stor reservkapacitet på Coop-parkeringens
korttidsdel som kan brukas effektivare (den utnyttjas idag

endast till ca 30 % och detta under ett par timmar på fredagar

och lördagar).

Normalt brukar man skilja på kortidskunder och

långtidskunder, där korttidskunder är viktigare för handeln.
Sala är dock ovanlig för städer i denna storleksklass och typ,
då det bor och arbetar relativt sett många personer inom en
radie om 500 meter från Stora Torget. Därför blir alla typer av
parkering viktiga för handeln genom att man handlar även

utifrån var man arbetar.

Centrumvad ring och barriärer

Sedan år 2006 har stadskärnans kommersiella Iägeskvaliteter

förskjutits söderut men Stora Torget bidrar inte till att skapa
sammanhängande stråk. lnuläget utgör torget en barriär i

staden. Detta beror delvis (utöver torget) på att centrumet är

relativt utspritt, 300 meter från kant till kant. Detta kan

jämföras med exempelvis Linköpings stadskärna som är 450
meterlång. Denna barriär skulle försvinna med parkering på

torget. Parkering på Stora Torget medför en lägesförbättring
för verksamheterna i närheten, men kan ytor skapas eller

omvandlas runt torget som kan ta hand om den förbättrade
iägeskvaliteten?

Konsekvenser av en omvandling av Fiskartorget

WSP känner inte till några planer på ett förändrat
parkeringsutbud utöver att Fiskartorgets framtida funktion

diskuteras.

Det kommer att ställas stora krav på ett parkeringshus vid

Fiskartorget (layout och miljö) för att inte skrämma bort en del

korttidsparkörer.

WSP anser dock att detta inte får hindra planerna på centralt
placerade bostäder på Fiskartorget, vilka bidrar stort till

butikerna i stadskärnan då dessa boende har hög kundlojalitet
till närliggande butiker.

Det råder även ett underskott på långtidsparkering idag och
det finns behov av parkering under tak för de som nyttjar
boendeparkering och iångtidsparkering.

lett scenario där markparkeringen försvinner från Fiskartorget
och ersätt med p—hus, kommer behovet av en annan centralt

placerad och samlad markparkering att öka. En sådan plats

kan vara på Stora Torget.
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Bakgrund

För att utveckla och stärka detaljhandeln i Sala kommun krävs

dels kunskap om den historiska utvecklingen och nuläget, dels

kunskap om vilka möjligheter och utmaningar olika omvärlds—
faktorer innebär för handeln i Sala.

Mot bakgrund av detta har WSP Advisory, på uppdrag av Sala

kommun, genomfört en handelsutredning.

Syfte

Det övergripande syftet med uppdraget är att ta fram ett fakta-

och kunskapsunderlag som kan ligga till grund för vidare
strategiska vägval och överväganden som berör utvecklingen
av handeln i Sala kommun. Handelsutredningen syftar till att
fungera som ett stöd till arbetet med att stärka och utveckla

handeln i Sala.

Övergripande mål

'  Beskriva hur viktiga trender och omvärldsfaktorer påverkar
handeln i Sala idag och i framtiden.

-  Beskriva nuläget och den historiska utvecklingen för
handeln i Sala kommun i allmänhet och stadskärnan i

synnerhet.

-  Analysera handelns utvecklingspotential och bedöma

omsättningspotential och ytbehov för olika branscher i

kommunen.

-  Ge övergripande förslag på hur handeln i Sala kan

förstärkas och utvecklas.

akgrund, syfte och övergripande mål

ll ll Ii

  

I ll

Bildkälla: Sala kommun.
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Definitioner

'  Omsättning:  Försäljning inklusive moms, löpande priser.

»  Dagligvaror Sammanfattande begrepp för allivs- och

speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor,

tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och

apotek.

- Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel

inom grupperna beklädnad, hem- och fritidsvaror och

varuhus.

- Köpkraft: Det teoretiska belopp som konsumenterna
spenderar på inköp av detaljhandelsvaror, det vill säga

marknadens storlek från efterfrågesidan.

-  Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över
kommungränser. Index 100 innebär att handeln

omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga

underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index

<1OO innebär utflöde.

»  Marknadsområde: Den geografiska marknad som

handeln i kommunen i huvudsak konkurrerar inom.

- Upptagningsområde: Det område som omfattar

efterfrågesidan, exempelvis befolkning, köpkraft med
mera. Upptagningsområdet är det geografiska område

som handeln i kommunen i huvudsak kan locka kunder
ifrån.

Dagligvaruhandel

Detaljhandel

Sällanköps-
varuhandel

 

Hotell  &
restaurang

Kommersiell

service

Annan service

Dagligvaror
- Livsmedel
- Specialiserad livs

- Systembolag

- Apotek (receptfri försäljning)

- Parfym  &  hälsokost

- Tobak och tidningar

Beklädnad

- Konfektion
- Skor
- Väskor  &  accessoarer

Hem- &  fritidsvaror

- Möbler

- Heminredning
- Järn- &  byggvaror

- Bok  &  papper
- Cykel  &  sport

- Leksaker

- Ur, guld  &  optik

- Foto

- Radio  &  tv

- Data  &  tele
- Övriga Sällanköpsvaror

Kommersiellt boende

- Hotell  &  vandrarhem

Restaurang
- Café  &  restaurang

Annan service
- Hud  &  skönhet, t.ex. gym,

Skönhetssalonger  &  frisörer
- Kulturinstitutioner, t.ex. teater,

museum  &  biograf
- Rese  &  turism
- Övrig konsumentservice
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Definitioner

Kommungrupper (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017)

Storstäder

Pendlingskommun nära storstad

Större stad

Pendlingskommun nära större stad

Lågpendlingskommun nära större stad

Mindre stad/tätort

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

Landsbygdskommun

Landsbygdskommun med besöksnäring

Källa: Handeln i Sverige 2018.

Minst 200 000 invånare i kommunens största tätort.

Minst 40 % utpendling till storstad eller storstadsnära kommun.

Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort.

Minst 40 % utpendling till större stad.

Mindre än 40 % utpendling till större stad.

Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort.

Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort.

Mindre än 15 000 invånare i kommunens största tätort, lågt pendlingsmönster.

Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter,

omsättning inom detaljhandel/hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.
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Handeln  i  ett historiskt perspektiv

Det finns en mängd trender och omvärldsfaktorer som på olika sätt och nivåer påverkar och omvandlar handel och kommersiella
näringar. Handeln genomgäri nuläget en märkbar strukturomvandling vilket är en följd av digitalisering, globalisering och
automatisering vilka skapar nya kundbeteenden och affärsmodeller. Det är därför viktigt att skapa kunskap och förståelse för läget
i handeln, hur trender och omvärldsfaktorer, som digitalisering, e—handel och förändrade konsumtionsmönster, påverkar

förutsättningarna för handeln ida g och i framtiden.

Handeln är i en ständig förändring och utveckling. Sett i ett långt historiskt perspektiv har detaljhandeln genomgått en kontinuerlig

strukturomvandling, allt sedan de första butikerna uppstod i mitten av 1800-talet. Fram till idag har nya marknadsplatser,

affärsmodeller och koncept oupphörligen utvecklats samtidigt som andra har minskat i betydelse eller förvunnit helt. Nedanstående
figur ger en historisk överblick över handelns utveckling från mitten av 1800-talet fram till idag.

Milstolpari handelns utveckling.

Lanthantllare

Första btitiksformatet
spreds redan  i  mitten av

MOO-tale:

r ___ l
\ l

l

© ©

Stormarknader

Externhandeln startade
under 1960-talet

Källa: Svensk Handel (2016) Det stora

Mat i automat

Ett stående inslag i handeln
sedan 1920-talet

\/

\/

FL.
W

Självbetjäning

l]

 

Postorderhantleln

Åhlén & Holm
öppnadeär1899

Nätlmtlken

E—handelns era inleddes i
början av 2000-talet

sedan 1960-talet

Köpcentrum

Under  1980- och
90-talen växte antalet
köpcentrum kraftigt

deta/jhandelsskiftet.

Sättet att handla mat

1»

\/

Ketljevaruhushandeln

Hade sin storhetstid under
1960- och 70-talen

=ä—

l_'l  _-

Den fligltala eran

Handeln stöps om föratt
möta konsumenterna

i fler försäljningskanaler

[HID—
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Digitalisering och e-handel

Handeln är som nämnts en stor del av människors vardag och

även en betydande del för den svenska ekonomin. I dagens
digitala skede är det nödvändigt för handeln att förhålla sig till
nya spelregler, förändrade konsumentbeteenden, levnadsvanor
och sociala aktiviteter. Digitaliseringen har effektiviserat
produktionen och öppnat upp för att sälja varor över nätet.

Samtidigt har ett flertal fysiska produkter helt eller delvis ersatts

av digitala tjänster, till exempel Spotify (CD-skivor), Netflix

(DVD), ljud— och e-böcker med flera.

Digitaliseringen  i  samhället påverkar detaljhandelns affäreri
dubbel bemärkelse, dels hur ett handelsföretag drivs och med

vilka affärsmodeller, dels affären  — den fysiska butikslokalen i

vilken den största delen av handeln fortfarande sker. De fysiska
butikerna har ett antal styrkor som visserligen utmanas av

digitaliseringen men som också kan förstärkas och bli allt
viktigare  i  en ökande digitalisering. Digitaliseringen av de

fysiska butikerna sker genom att de blir del av e-handelns
infrastruktur, konsumenters ökade användning av mobila

digitala tekniker och ett ökat inslag av digitala tekniker i

butikerna. Samtidigt har detaljhandeln en låg digitaliseringsgrad

jämfört med många andra sektorer, exempelvis marknader för

spel, resor, film och musik.

Exempel på handelns digitalisering är:

-  E-handel.

-  Nya betalningslösningar som minskar behovet av kontanteri
handeln.

-  Marknadsföring i digitala medier som alltmer ökari
betydelse.

-  Konsumenter som gör research på nätet och därmed ”blir
experter" ställer allt högre krav på butikspersonalens
kunskaper

 

fl: _
.»- 3

av konsumenterna

under 2018 gjorde sitt

senaste köp med en

mobiltelefon. År 2015
var motsvarande

slffra bara  3  %.
Källa: E—barometern Årsrapport 2018.
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E-handelns utveckling

År 2018 var ett framgångsrikt år för e-handeln. Tillväxten var 15 procentjämfört med föregående år, vilket också är den stadiga
tillväxttakt (15—16 procent) som e-handeln har uppvisat under de senaste åren. Detta kan jämföras med hela detaljhandeln som har
vuxit med 2-4 procent per år.

Omsättningen i e-handeln ökade därmed med 10 miljarder kronor och uppgick till 77 miljarder kronorår 2018. Detta motsvarar
cirka 10 procent av den totala detaljhandeln, vilket kan jämföras med 3 procent år 2007. Utvecklingen under är 2018 var betydande
då e—handeln i stort sett tog tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln och butiksförsäljningen visade en negativ tillväxt. Prognosen för
år 2019 är att e-handeln växer med 14 procent och därmed beräknas uppgå till 88 miljarder kronor. Samtidigt är det viktigt att
notera att e-handeln totalt sett har en liten andel av handeln. Majoriteten av handeln skeri fysiska butiker.

Omsättning (miljarder kr)

800

700 662 674
640 655

610596
600 569 575 587

534 551
514

500

400

300

200

100 58 67 7750
18 20 22 25 28 32 37 43

O
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

lTotal detaljhandel E-handel Källa: PoslNord, Handeln i Sverige.
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Enhandelns branschskillnader

Detaljhandelns olika delbranscher har kommit olika långt i sin
digitala utveckling. Bokhandeln är den bransch som har kommit
allra längst i sin digitala mognad och mer än hälften av
bokförsäljningen sker idag på nätet. Även elektronikhandeln
ligger långt fram. Tillväxten i dessa branscher är inte längre så
hög då de befinner sig i en mognadsfas.

De branscher som visade högst tillväxt under år 2018 var
livsmedelshandeln, möbelhandeln och sporthandeln. Särskilt

livsmedelshandeln utvecklades starkt med 27 procent, bland

annat som ett resultat av flera av de stora aktörernas
onlinesätsningar. Livsmedel har alltid varit en central och

drivande krafti varje strukturomvandling. Men även om andelen
konsumenter, som handlar livsmedel på nätet, ökar så sker
detta fortfarande från låga nivåer. Nätförsäljningen av livsmedel
uppgick under år 2018 till knappt 2 procent av den totala
livsmedelsförsäljningen.

lVlöbel- och heminredningshandeln på nätet visade också en
god tillväxt med 22 procent. IKEA kommunicerade exempelvis

ut en stark e-handelstillväxt och besökarantal på hemsidan,

vilket sannolikt påverkar och drar med sig hela branschen  i

positiv riktning. Branschens andel på nätet uppgår till cirka 6
procent.

Sporthandeln i stort växte med cirka 21 procent på nätet.
Samtidigt finns det skillnader inom branschen där delar har

lönsamhetsproblem. Leksakshandeln har till exempel

utvecklats något svagare.

Den strategiskt betydelsefulla modehandeln (kläder och skor)
befinner sig i en omvandlingsperiod. Branschens tillväxt var 13

procent år 2018 och dess e-handelsandel uppgår till 18
procent.

. [IW/*

Kläder  &  skor {f

Leksake

Sport&fritid

A oteks ror ' __
p Byggh ndel Bocker

He elektronik

Livsmedel Möble &

hemin edning

Utvecklingsfas lntroduktionsfas Tillväxtfas Mognadsfas Förnyelsefas

Källa: WSP.
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Enhandeln vs. den  fysiska  butiken

Från den amerikanska marknaden har rubriceringar som

"Dead malls” och ”Retail apocalypse" länge figurerat och inte

minst fått ett massmedialt genomslag. Enligt amerikanska
retailexperter1 och rapporter överensstämmerdetta inte riktigt

med verkligheten då den fysiska handeln i hög grad lever och
mår bra. Även i Sverige används begreppet ””butiksdöd”” ofta
föratt beskriva skiftet från en minskad butikshandel till en

ökad e—handel. Men begreppet anses av flera experter som

problematiskt.

E-handeln växer visserligen i en snabbare takt än den fysiska
handeln men samtidigt står den fortfarande för en

förhållandevis liten andel (10%) av den totala detaljhandeln.
Ryktet om den så kallade butiksdöden bedöms vara starkt
överdrivet. Alla butiksnedläggningar har inte med e-handelns

effekter att göra — det har försvunnit butiker under de senaste

100 åren. Att verksamheter upphör och butiker stänger kan

däremot ses som naturligt i den strukturomvandling som alltid
sker. Olönsamma butiker med ett icke-konkurrenskraftigt
erbjudande kommer även fortsättningsvis att stängas men

samtidigt tillkommer det också nya butiker.

De fysiska butikerna kommer inte att försvinna, varken idag
eller imorgon. Idag står de för 90 procent av handeln och

beräknas även i framtiden stå för huvuddelen. Däremot

behöver handelns aktörer se över sina affärsmodeller samt

arbeta och utnyttja de fysiska ytorna mer effektivt. De aktörer

som på ett bra sätt lyckas kombinera den fysiska och digitala
handeln spås vara framtidens vinnare.

Utvecklingen visar att allt fler onlineaktörer öppnar fysiska
butiker vart eftersom endast onlineförsäljning bedöms vara
begränsad och i viss utsträckning olönsam. Låga
inträdesbarriärrer har skapat hård konkurrens och att endast

ha en onlinenärvaro innebär inte nödvändigtvis samma tyngd

och trovärdighet som både en fysisk butik och närvaro online
kan erbjuda.

Några av de allra största e-handelsaktörerna (Amazon, Apple,

Costco) har numera en fysisk närvaro. Den fysiska
lokaliseringen kan här betraktas som en nyckel i att driva

trafik. Att öppna en fysisk butik kan vara gynnsamt för den

egna e-handeln då trafik på webben har visat sig öka i
samband med eller efter en fysisk etablering.

Få

 
*  Retail Blog "Store Communication and Execution".
Bildkälla: Urklipp från E-barometern Årsrapport 2018.
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Förändrade konsumtionsbeteenden

Nya konsumentpreferenser kommer att styra struktur-
omvandlingen av handel och därtill kopplad service. Dessa

kan beskrivas och sammanfattas enligt nedan.

0

O

Handla bil/igt. Detta innefattar ofta livsmedel eller större
inköp inom hem och hobby. Det är primärt externa

singeletableringar och volymhandelsomräden som står för
den här sortens handel.

Handla rationellt. lnköpslistans olika poster handlas
snabbast och smidigast i köpcentrum. Även välsorterade

stadskärnor kan erbjuda viss rationell handel.

Hand/a upplevelser. Stadskärnans utbud är, än så länge,

oöverträffad med sin blandning av kultur, miljö och
kommersiell handel och service. Stadens styrka ligger i ett

brett och unikt utbud i en attraktiv miljö. Köpcentrum och
handelsplatser försöker allt mer efterlikna stadskärnan och

därmed skapa denna komparativa fördel.

Handla på vägen. Detta avser handel till och från arbetet,

fritidssyssla eller dylikt. Ofta är det renodlad servicehandel
i anslutning till allmänna färdmedel, på bensinstationer,

servicebutiker med flera. Dessa butikskoncept står totalt

sett för relativt små volymer.

Hand/a över nätet. Handla över nätet är en extrem form av

rationell handel. lnköpsbeteendet matchas endast av att

handla billigt. Alla övriga konsumtionsbeteenden tappar
marknadsandelar till dessa två.

Ovan huvudlinjer speglar ett rationellt och, från handelns
perspektiv, realistiskt synsätt. Drivkraften för handeln är
lönsamhet och handeln måste därför följa kundefterfrågan och
kundbeteenden så nära som möjligt.

I  huvudet på framtidens konsument.

&
&

ej)»)

Bildkälla: Svensk Handel 2018.
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Olika handelsplatsers roll och  funktion

len kommun finns det som regel flera olika former av handelsplatser, allt ifrån enskilda butiker till galleria (Sala Torg), stadskärnan
och handel i externläge, till exempel Fridhem. Handelsplatserna har olika innehåll och funktion. Handel i bostadsområden och
stadsdelar hari huvudsak en lokal marknad och utbudet är framför allt inriktat på konsumenternas dagliga behov. Köpcentrum och
externa handelsplatser har ett större upptagningsområde och utbudet år också mervarierat med både dagligvaror, sållanköpsvaror
och restaurangverksamheter. Stadskarnor har ett stort upptagningsområde och erbjuder det mest kompletta utbudet med såväl
handel och restaurang som hotell samt kommersiell och offentlig service.

Attraktionskraft (behovstillfredsstållelse)

Lokal Regional

Köpcentrum/externa handelsplatser Stadskarnor
19 Bostadsområdescentrum Stadsdelscentrum

3%     
m  Dagligvaror & Sällanköpsvaror u café/restaurang

.: Hotell - Kommersiell service m Offentlig service

“ N  I  ) WSP.
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Marknadsplatsernas  framtid

Stadskärnorna

Stadskärnorna har under de senaste 15—20 åren fått en allt starkare konkurrens från externa handelsplatser och köpcentrum.
Utvecklingen för handeln i stadskärnorna har också varit svag jämfört med utvecklingen i detaljhandeln som helhet.

Det finns ett antal tänkbara orsaker till den svaga utvecklingen i stadskärnorna. Bland dessa kan nämnas att det är svårt att uppnå
höga tillväxttal i befintligt butiksbestånd och att det generellt sett är svårt att skapa nya ytor i stadskärnorna. Andra faktorer är svag
branschmix (exempelvis med tonvikt på kläder och skor) samt en småskalig butiksstruktur, vilket också gördet svårt att nå höga
tillväxttal.

De branscher som i dagsläget går bäst i stadskärnorna och som därmed driver en stor del av den totala utvecklingen är
dagligvaror, restaurang och annan service. Sällanköpsvaruhandeln är den bransch som utvecklas svagast. Sammantaget innebär
detta att branschstrukturen i stadskärnorna förändras över tid och att sällanköpsvaruhandelns andel av den totala omsättningen i
stadskärnorna minskar till förmån för andra branscher.

Verksamheterna i stadskärnorna äri huvudsak småskaliga och de flesta butiker återfinns i omsättningsklasserna under 20 miljoner
kronor. Konkurrensen från e-handeln är större än vad den är för bostadsområdes- och stadsdelscentrum. Stadskärnornas främsta
konkurrensmedel, mot både e-handel och externhandel, är ett mer komplett utbud med såväl handel och restaurang som
kommersiell och offentlig service. Dessutom erbjuder stadskärnorna oftast en mer attraktiv miljö för besökaren.

Vad är viktigast för att skapa en trevlig atmosfär
på en handelsplats elleri en stadskärna?

            

68%

37%

20%

8% . 5%

Rätt utbud av lVlysiga Grönska Utbudet av nöjen Lekplats Vet ej Annat
butiker restauranger och och aktiviteter

caféer

Källa: Svensk Handel 2018.
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Marknadsplatsernas framtid

Köpcentrum och externa handelsplatser

Köpcentrum och externa handelsplatser har, förutom e-

handeln, länge haft den starkaste utvecklingen inom handeln.
Det beror främst på att det i dessa områden har funnits störst

möjlighet att skapa nya ytor för butiker.

Deras främsta konkurrensmedel är ett stort utbud av butiker

och varor samt bra tillgänglighet (öppettider, gratis parkering

med mera). Mot bakgrund av det har de fått stark konkurrens
från e-handeln som har ett ännu större utbud och som

dessutom har öppet dygnet runt.

Ett motdrag från köpcentrum och externa handelsplatser har

varit att i högre utsträckning satsa på andra verksamheter än

handel, till exempel restauranger, biografer, lekland med mera.

Dessa handelsplatser för därmed in upplevelser, som

konsumeras på plats, vilket e-handeln har svårt att konkurrera
gentemot.

I korthet

Dynamiska och innovativa platser spås bli framtida vinnare.

Platser som endast erbjuder handel kommer sannolik att få

utstå allt hårdare konkurrens. Framtidens handelsplatser, säväl
stadskärnor som externa handelsplatser, kommer att

kombinera detaljhandel med restauranger, nöjen, kultur, idrott
samt kommersiell och offentlig service i högre utsträckning
jämfört med idag.

Framtidens vinnande handelsplats — den dynamiska multiplatsen

.

“63"“ gm bx »?” Q0

Wifi Tillgänglighet Kultur Kommersiell service Offentlig
service

;;; KONSUMENT

%'Etlåll
Restaurang & kafé lluliker Nära till albetsplatser Sporthallar/gym

Källa: Svensk Handel 2018.
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Marknadsplatsernas framtid

Bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum

Ett bostadsområdescentrum innehåller ett begränsat utbud av

handel och service nästan uteslutande riktat till de som bor i

området. De har med andra ord en mycket låg regional
dragningskraft.

I ett stadsdelscentrum sammanförs olika aktiviteter som
butiker, service, vård och skolor för de omkringliggande

bostadsområdena. Centrumet fungerar som en plats där ett
möte mellan människor är möjlig. En dagligvarubutik är ofta
det primära i ett stadsdelscentrum. Annan service som frisör,

post, blomsterhandel, skola och bibliotek kan också

förekomma. Stadsdelscentrumet fyller en viktig funktion som
social mötesplats och skapar även identitet och samhörighet
för omkringliggande bostadsområden.

Ovan beskrivna centrumtyper har under lång tid haft en svag
utveckling på grund av den ökande konkurrensen från

stadskärnor, köpcentrum och handelsområden. ltakt med ett

ökat bostadsbyggande, i nya eller förtätade stadsdelar och

bostadsområden, finns det behov av nya och uppdaterade

centrumplatser som kan tillgodose de boendes mest

vardagliga behov. En bra dagligvarubutik fungerar som

centrumets dragmotor och kompletteras ofta med kommersiell

service. Sällanköpsvaru-handel förekommer i mer begränsad

utsträckning eftersom det krävs ett större befolkningsunderlag

för att butikerna ska vara lönsamma. De

sällanköpsvarubutiker som finns är vanligtvis fristående (icke

kedjeanslutna) inom beklädnad, heminredning med mera.
Möbler, järn— och bygghandel samt elektronikhandel är och

kommer att vara fortsatt ovanligt i dessa centrumtyper.

Bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum är mindre

utsatta för e-handelskonkurrens än stadskärnor, köpcentrum
och externhandel eftersom deras främsta konkurrensmedel

inte är pris eller ett stort utbud, utan närhet och god

tillgänglighet.
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Framtidens handel

Det finns tre övergripande områden och skiften som, enligt

Svensk Handel, beräknas få stor påverkan på framtidens

handel  — demografisk! skifte, teknologiskt skifte och

förändrade affärsmodeller.

Demografisk skifte

Den svenska befolkningssammansättningen förändras vilket
har en betydande påverkan på handeln. Tydliga generations-
skillnader visar sig när det kommer till e-handel och

digitalisering i stort. Yngre konsumenter är mer vana och
anammar ny teknik i högre utsträckning än äldre. Idag finns
det en åldersassymetri inom e-handeln då endast delar av

befolkningen har tagit e—handeln till sig. Vart eftersom yngre
generationer, som redan har ett digitalt beteende, blir äldre
kommer klyftan successivt att utjämnas, vilket leder till en
naturlig e-handelstillväxt.

Teknologiskt skifte

Digitaliseringen har slagit igenom i samhället i stort. Både

företag och konsumenter påverkas på många olika sätt i
vardagen. Tekniska innovationer kan betraktas både som hot

och möjligheter. För handelns del innebär utvecklingen att alla

delar av värdekedjan påverkas. Investeringar sker i

lagerautomatisering, AI, omnikanallösningar, big data med

mera. Detta kan komma att bli alltför resurskrävande för
mindre företag, vilket kan leda till att mindre aktörer flyttar
över till större plattformar för att kunna vara

konkurrenskraftiga. Risken, med att handeln blir alltmer IT-

driven, är att det sker en monopolisering där ett fåtal stora
aktörer dominerar marknaden.

Förändrade affärsmodeller

Förutsättningarna inom handeln skiljer sig åt, dels mellan
dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel, dels mellan nyare och
mer traditionella affärsmodeller. Traditionella företag har
genom tiden investerat i till exempel befintliga butiksnätverk
som inte säkert är fullt anpassade till en mer modern handel

eller utifrån vad dagens konsumenter behöver och efterfrågar.
Samtidigt kommer det nya aktörer vars kärnverksamhet
istället utgår ifrån dagens läge och förutsättningar, vilket gör

att de inte är i lika stort behov av att anpassa sig.

I det här avseendet finns det olika affärsmodeller med olika
utgångspunkt — den egenorienterade respektive den

effe/frågeorienferade. Den befintliga handeln kännetecknasi
stort av den egenorienterade där den egna verksamheten står

i centrum oavsett om den har en gynnsam framtid eller ej.
Den efterfrågeorienterade utgångspunkten är snarare utifrån
ett sammanhang där kunden står i centrum. Skillnaden är att
det är en affärsmodell som i högre utsträckning bygger på
nätverk. Inom handeln har de senaste årens
plattformslösningar vuxit snabbt, till exempel Amazon,

Alibaba, Wish med flera.
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Handelns betydelse  i  Sverige

Handeln i Sverige är en betydelsefull näring som står för cirka 11 procent av det totala värdet av alla varor och tjänster som
produceras i svensk ekonomi (BNP), 11 procent av sysselsättningen och 11 procent av skatteintäkterna. Detaljhandeln i
Sverige omsätter cirka 700 miljarder kronor (år 2018) och sysselsätter cirka 250 000 personer. Det finns idag över 42 000
butiker och närmare 380 köpcentrum och handelsplatser i Sverige. ltillägg finns det en mängd andra näringar som omfattas
och berörs av detaljhandeln, exempelvis partihandel, grossistverksamheter, lager-, logistik- och distributionsföretag,
transportnäring med flera. Detaljhandeln i Sverige har, trots ett flertal konjunkturnedgångar, haft en positiv omsättningstillväxt
under de senaste dryga 20 åren

Handeln är särskilt betydelsefull för unga människors start i arbetslivet. En fjärdedel av alla svenskar hade, enligt Svensk
Handel, sitt första arbete inom handeln och cirka 30 procent av alla anställda inom handeln är unga. För många är handeln
också vägen in på arbetsmarknaden. Genom att förstå handelns drivkrafter för tillväxt finns härmed möjligheter att anta andra
utmaningar, som exempelvis ungdomsarbetslöshet och integration.

Detaljhandeln är också en viktig del av en stads attraktivitet och städers möjlighet att attrahera boende, arbetande och
besökare. Genom att förstå och möta handelns behov och drivkrafter är det möjligt att gynna städers utveckling och
människors tillgång till en bättre vardag. Handeln är en bransch som i stort sett alla har en relation till och en bransch som de
flesta människorockså kommeri kontakt med varje dag, i både smått och stort. Handeln spelar därmed en viktig roll i alla
människors vardagsliv.
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Ijämförelse med andra kommuner

Sala kommun tillhör sedan år 2017 kommungruppen

Lågpendlingskommun nära större stad, enligt

Kommungruppsindelning 2017 som är en omarbetning av
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) tidigare

kommungruppsindelning från år 2011. I den tidigare
indelningen ingick Sala kommun i kommungruppen

Kommuner i tätbefolkad region.

Knmmungiuppxlndelning 2017.l1uvudgluppev
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Lågpendlingskommun nära större stad innebär att kommunen

har mindre än 40 procent utpendling till större stad. l
kommungruppen ingår totalt 35 st kommuner.

Enligt SKL:

Gruppen Lågpendlingskommun nära större stad har också sin

26 huvudsakliga pendling till en större stad, men i lägre

utsträckning, mindre än 40  %  utpendling. Skälen till den lägre

pendlingen kan vara att möjligheterna till pendling är mindre

eller att behovet av pendling är mindre.

 

l kommande avsnitt redovisas detaljhandelns historiska
utveckling Sala kommun i förhållande till jämförbara
kommuneri kommungruppen Lågpendlingskommun nära

större stad. Syftet med det är att sätta Salas handel och
utveckling i en större kontext samt ge en viss tillbakablick och Källa: Sverige Kommuner och Landsting (SKL).

visa Salas utveckling under de senaste sex åren, för perioden
är 2012-2018.
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Detaljhandeln  ijämförbara  kommuner
Historisk utveckling — total detaljhandel

Försäljningsutveckling total detaljhandel år  2012-2018*
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Källa: Handeln  i  Sverige.  *Kommungruppen Lagpendlingskomnnin nära större stad, 35 st.

Den  totala  detaljhandeln  i  Sala kommun har haft en relativt god utveckling under perioden år  2012-2018 jämfört  med övriga kommuneri
\\ K  ) gruppen Lågpendlingskommun nära större stad. Salas utveckling är med 12 procent dock lite svagare jämfört med rikets utveckling som var

15 procent under samma period. Kommuner som Uddevalla har i egenskap av sin omfattande handel och storlek en regional dragningskraft
och Enköping har under de senaste åren haft en omfattande expansion och utbyggnad av handel.



 

etaljhancleln i jämförbara  kommuner
Historisk utveckling —  dagligvaruhandel

Försäljningsutveckling dagligvaruhandel år  2012-2018*
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Källa: Handeln  i  Sverige. *Kommungruppen Lågpendlingskomnnin nära större stad, 35 st.

Dagligvaruhandeln  i  Sala kommun ökade med 14 procent under perioden år  2012-2018.  Utvecklingen  i  riket var under samma period 17

\\ s ) procent. Även om utvecklingen är något lägre än i riket ligger Sala förhållandevis väl ijämförelse med liknande och jämförbara kommuner.
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Detaljhandeln  i  jämförbara kommuner
Historisk utveckling — säl/anköpsvaruhande/

Försäljningsutveckling sällanköpsvaruha ndel år  2012-2018*
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Källa: Handeln i Sverige. *Kommungruppen Lägpend/ingskommun nära större stad, 35 st.

Sällanköpsvaruhandeln i Sala ökade med 9 procent under perioden år 2012-2018. Utvecklingen  i  riket var under samma period 12 procent.
Det finns stora skillnader i utvecklingstakt mellan kommunerna inom kommungruppen. Vissa kommuner har etablerat handel, till exempel

Enköping där det har tillkommit externhandel. Andra kommuner har visserligen en anmärkningsvärd hög eller låg procentuell utveckling, vilket
också kan bero på att det är med utgångspunkt från låga nivåer. Sala har under perioden bland annat fått ny handel i externläget Fridhem.



Detaljhandeln ijämförbara kommuner
Försäljningsindex  dagligvaruhandel  år  2018
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Källa: Handeln  i  Sverige. *Kommungruppen Lågpendlingskommun nära större stad, 34 st (Uddevalla exkluderad).

Jämfört med kommunerna i kommungruppen Lågpend/ingskommun nära större stad, står sig Sala väl med ett starkt index 101  i
dagligvaruhandeln år 2018. Salas dagligvaruhandel tar tillvara det befolkningsmässiga underlaget och har även ett visst inflöde av köpkraft.
Genomsnittet för gruppen jämförbara kommuner är index 89. lovan diagram har Uddevalla (index 128) exkluderats på grund av omfattande
externhandel och en mer regional position, vilket ger ett lägre genomsnitt på index 88 istället.
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Detaljhandeln i jämförbara komm uner
Försäljningsindex säl/anköpsvaruhande/ år 2018
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Källa: Handeln i Sverige. *Kommungruppen Lågpend/ingskommun nära större stad, 34 st pga Uddevalla exkluderad (Ikea).

Jämfört med kommunerna i kommungruppen Lågpend/ingskommun nara större stad, har Sala ett starkt index 66 i sållanköpsvaruhandeln år
2018. Sala har ett visst utflöde av köpkraft men behåller mer i den egna kommunen än vad flertalet andra jämförbara kommuner gör.
Genomsnittet för gruppen är index 44 i sållanköpsvaruhandeln. lovan diagram har Uddevalla (index 176) exkluderats på grund av sin
regionala position och dragningskraft, vilket leder till ett lägre genomsnittsindex på 42.
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Detaljhandeln  i  storleksmässigt jämförbara kommuner
Kommuner 20 000 -— 26 000 invånare

Försäljningsutveckling Sällanköpsvaror år 2012-2018
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Källa: Handeln i Sverige. *Kommuner med invånarantal 20 000-26 000 invånare, 22 st.

Diagrammet visar försäljningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln år 2012-2018 i kommuner som är befolkningsmässigt ungefär lika stora som

\\ x ) Sala (intervall 20-26 000 invånare).
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Marknadsområde och konkurrens
Omsättning total  detaljhandel

Marknadsområdet är den geografiska marknad som olika verksamheter, handel, service och restauranger konkurrerar inom.
lVIarknadsomrädet för handel i Sala utgörs primärt av den egna kommunen och grannkommunen Heby men det är ändå
betydelsefullt att blicka utanför närområdet för att förstå Salas position i regionen.

Sala omsätter närmare 1,3 miljarder kronor i total detaljhandel år 2018. Den närmaste och största handelsstaden är Västerås som
totalt omsätter cirka 12,7 miljarder kronor.

Kommun

Uppsala

Västerås

Gävle

Borlänge

Falun

Enköping

Sandviken

Avesta

Sala

Hedemora

Fagersta

Heby

Hofors

Smedjebacken

Säter

Surahammar

Norberg

Skinnskatteberg

Omsättning total detaljhandel
2018, mkr.

15 847

12 756

7 606

4  956

3 758

2 257

1 832

1 460

1 272

758

548

442

376

363

321

291

166

155

Omsättning total detaljhandel år 2018, mkr.
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Källa: Handeln i Sverige 2018.
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Marknadsom råde och  konkurrens
Omsättning dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln  i  Sala omsatte  över  800  miljoner  kronor är  2018.  Omsättningsnivän äri motsvarande den  i  Avesta. Därefter är

det en  skillnad  upp till kommuner som Sandviken och Enköping som omsätter cirka 1,2-1,3 miljarder kronor. Bland de övriga
kommunerna  i  regionen är det de större handelsstäderna som omsätter mest. Kommunerna med lägre omsättning Iiggeri
intervallet  200—300 miljoner. Dagligvaruhandel skeri regel bostadsnära och är därför en mer inomkommunal handel än en regional
sädan.

Kommun

Uppsala

Västerås

Gävle

Falun

Bodänge

Enköping

Sandviken

Avesta

Sala

Hedemora

Fagersta

Hofors

Heby

Surahammar

Smedjebacken

Säter

Norberg

Skinnskatteberg

Omsättning dagligvaruhandel

2018, mkr.

7  506

5  714

3  371

2  263

1 914

1  340

1  242

808

805

490

401

311

309

262

242

239

143

128

Omsättning dagligvaruhandel år  2018, mkr.
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Källa: Handeln iSverige  2018.
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Marknadsomréde och konkurrens
Omsättning sällanköpsvaruhandel

Sällanköpsvaruhandeln i Sala omsatte närmare 470 miljoner kronor år 2018. Bortsett från Uppsala är det de större

handelsstäderna Västerås, Gävle och Borlänge om omsätter mesti regionen, vilket i huvudsak tillskrivs de större handelsplatserna
som Erikslund och Hälla i Västerås, Valbo i Gävle och Kupolen och Norra Backa i Borlänge. De kommuner som har lägst
omsättning har i princip inte någon sällanköpsvaruhandel inom den egna kommunen, vilket är naturligt med tanke på deras
respektive närhet till någon av de större handelsstäderna.

Kommun .. Omsättning
__ sällankopsvaruhandel 2018, mkr.

Uppsala 8  341

Västerås 7  042

Gävle 4  235

Borlänge 3 042

Falun 1 495

Enköping 917

Avesta 652

Sandviken 590

Sala 467

Hedemora 268

Fagersta 147

Heby 133

Smedjebacken 121

Säter 82

Hofors 65

Surahammar 29

Skinnskatteberg 27

Norberg 23

Omsättning sällanköpsvaruhandel år 2018, mkr.
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Källa: Handeln iSverige 2018.
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Marknadsom råde och kon ku rrens
Omsättningsutveck/ing i regionen  är  2072-2018

Under perioden år 2012-2018 ökade omsättningen  i  Salas

dagligvaruhandel med 14 procent. Det är en något svagare

utveckling än den genomsnittliga utvecklingen i riket (17

procent) men samtidigt en förhållandevis god utveckling jämfört
med flertalet andra kommuneri regionen.

Starkast utveckling i regionen återfinns i de större städerna
Uppsala och Västerås. Även utvecklingen med 16 procent i

Heby och Hedemora är god, vilket kan förklaras med viss
tillkomst av dagligvaruhandel samt att invånarna handlar mer

dagligvaror i sin hemkommun. Samtidigt är det viktigt att notera
att den procentuella utvecklingen i de kommunerna är utifrån
relativt låga omsättningsnivåer.

l  sällanköpsvaruhandeln utvecklades omsättningen i Sala med
9 procent år 2012-2018. Den genomsnittliga utvecklingen i riket
var 12 procent under samma period. Starkast utveckling i

regionen hade Borlänge med 47 procent vilket beror på den
omfattande utbyggnaden av handeln i Norra Backa. Svagast
utveckling i regionen hade Säter med -41 procent som också är

ett resultat av Borlänges expansion.
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Marknadsområde och  konkurrens
Försäljnings/ndex  dagligvaruhandel

Handelns regionala dragningskraft  — försäljningsindex

Ett försäljningsindex över 100 betyder att detaljhandeln i en

kommun omsätter mer än vad den egna befolkningen

konsumerar och att det därmed finns ett inflöde av kunder
från andra kommuner.

Dagligvaruhandeln i Sala har index  101  vilket innebär att

försäljningen i stort sett motsvarar försäljningsunderlageti

kommunen.

De flesta kommuner brukar ha försäljningsindex kring 100
vilket har att göra med att flertalet människor handlar
livsmedel i närheten av den egna bostaden eller
arbetsplatsen. Det är endast de större kommunerna som

exempelvis Falun, Västerås och Borlänge som har ett visst

inflöde från sitt närmaste omland, vilket också återspeglas i
ett något högre försäljningsindex för dagligvaror och ett lägre
för de mest närliggande kommunerna.

Försäljningsindex dagligvaror år  2018
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Källa: Handeln i Sverige  2018. 91:50 %&

 



Marknadsområde och konkurrens
Försäljningsindex  dagligvaruhandel
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Källa: Handeln l Sverige 2018.
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Marknadsområde och konkurrens
Försäljningsindex sällanköpsvaruhande/

Borlänge är den kommun som har högst index med 188. De Sala har ett utflöde i sällanköpsvaruhandeln. Merparten dras
kommuner som ligger närmast Borlänge har av det skälet lågt mot Västerås men även handeln iAvesta drar till sig köpkraft,
försäljningsindex och därmed ett utflöde av köpkraft. främst från kommunens norra delar. Salas närhet till Heby gör

att invånare från Heby åker till Sala för att nå ett visst utbud
Det är samma fenomen i förhållandet mellan Västerås och och för att handla. Samtidigt har Sala ett anmärkningsvärt
Sala. Västerås har med sin samlade och omfattande handel, i högt och starkt försäljningsindex (66) i sällanköpsvaruhandeln

framförallt Erikslund och Hälla, en stor regional med tanke på kommunens befolkning och närheten till

dragningskraft. Detta återspeglas också i försäljningsindex Västerås. Andra kommuner med liknande förutsättningar

150 för Västerås sällansköpsvaruhandel. brukar ha betydligt lägre index i sällanköpsvaruhandeln.

FörsäUningsindexsäHanköpsvarorår2018
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Källa: Handeln iSverige 2018. 



Marknadsom råde och kon ku rrens
Försäljnings/ndex säl/anköpsvaruhandel
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Vid en analys av
försäljningsindex inom

sällanköpsvaruhandeln i regionen
framgår det tydligt att de större
handelsstäderna har en stark

regional dragningskraft och

därmed höga index. De drar  i

egenskap av sin storlek och

utbud köpkraft från omkring-
liggande kommuner.

Konkurrensen fören kommun

som Sala är förhållandevis hård,
särskilt på grund av närheten till
Västerås. Uppsala. Borlänge och

Gävle ligger visserligen avstånds-

mässigt längre bort men de i sin
tur drar istället köpkraft från

andra mindre kommuner, vilket i

sin tur begränsar Salas

möjligheter i ett regionalt

perspektiv.



Marknadsområde och konkurrens
Handeln i Västerås

Västerås har en stark position som handelsstad i regionen.
Handeln drar kunder från ett stort omland, långt utanför den

egna kommunen. Den totala detaljhandeln omsatte över 12,7

miljarder kronor år 2018 varav sällanköpsvaruhandeln stod för
cirka 55 procent, cirka 7 miljarder kronor.

Västerås har försäljningsindex 150 i sällanköpsvaruhandeln

vilket innebär ett stort inflöde av köpkraft till kommunen.
Handeln är dels koncentrerad till Erikslund, med Erikslund

Shoppingcenter och handelsområdet Erikslund, dels Hälla
Handelsområde samt stadskärnan, Västerås City. Det finns

utbyggnadsplaner på ytterligare cirka 6 300 kvadratmeter i
Erikslund men inte klart när det beräknas ske.

Avståndet mellan Sala och Västerås är knappt 4 mil, en

42 sträcka som tar cirka 30-40 minuter med bil. Som boendei
Sala är det lätt att resa till Västerås för att nå ett omfattande
utbud. Sällanköpsvaruhandeln i Västerås har därmed stor

påverkan på Salas sällanköpsvaruhandel, både idag och i

 

framtiden.

Omsättning /  yta Handelsområde/ lokalisering

1. Erikslund 2' Erikslund 3. Hälla Handelsområde 4. Västerås City
Shoppingcenter

Omsättning dagligvaror (mkr) 1 182 i.u. 1 179 635

Omsättning Sällanköpsvaror (mkr) 2 254 i.u. 646 1 288

Total detaljhandel (mkr) 3 436 2 134 1 825 1 923

Yta dagligvaror (kvm) 17 300 9 925 13 850 i.u.

Yta Sällanköpsvaror (kvm) 81 950 61 500 38 875 i.u.

\\ H  E  ) Total detal'handels ta kvm 99 250 71 425 52 725 i.u.

Källa: SSCD 2018, Cityklimatet 2018.



Marknadsområde och konkurrens
Handeln  iAvesta

Avesta har, i förhållande till flera andra mindre kommuner i

regionen, haft en god handelsutveokling under de senaste

åren. Sedan år 2012 har exempelvis Avestas

*:.— u:-
;;

   
,i.       

   

 

sällanköpsvaruhandel ökat med 130 miljoner kronori fig“; If?!» Q
omsättning. &? i “2g“

Handeln är koncentrerad till centrala Avesta med Avesta x, f_ F ' '  ,  _  ,. l  1  " j '
Galleria i centrum och det externa handelsområdet Fi” * "= ” "fii "  ,__ 1 , _, '"
Dalahästen. lAvesta Galleria finns bland annat kedjebutiker ' "  ' '  _
som H&IVI, Kicks, Lindex, Dressmann, KappAhl med flera. " '.»

Handelsplatsen Dalahästen kännetecknas av mer extern-

/volymhandel med större aktörer som ElGiganten, Jysk, Rusta

och ÖoB. År 2014-2015 byggdes handelsplatsen ut och Willys
och Rusta flyttade in under år 2015. Under 2018 öppnade _  ‘

43 Biltema en butik på cirka 7 000 kvadratmeter. Det är '  '
företagets största butik i Dalarna.

 

Avesta har försäljningsindex 99 i dagligvaruhandeln och 90 i ___...

 

sällanköpsvaruhandeln. Detlinnebäratt kommunen behaller Omsättning/yta Handelsområde/lokalisering
en stor andel av den egna köpkraften inom kommunen. __
Avesta har ett högt försäljningsindexi sällanköpsvaruhandeln 1. Avesta 2 Dalahä t
jämfört med de flesta andra jämförbara kommuner. Det har i Galleria ' 3 en
huvudsak med Avestas geografiska position att göra. Det är Omsättning dagligvaror (mkr) 6 i.u.
till exempel längre körtider (1 tim) till stader som Västeras och .. _  .. __ _

Borlänge, vilket möjliggör ett utökat utbud och att Avestaborna Omsattnmg sanankOpsvaror (mkr) 226 "U'
därmed har möjlighet att handla mer på hemmaplan. Total detaljhandel (mkr) 232 419

Yta dagligvaror (kvm) 1 100 3 100

Yta Sällanköpsvaror (kvm) 11 700 14 475

Total detal'handels ta kvm 12 800 17 575
Källa:  SSCD  2018.
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Detaljhandeln  i  Sala
Försäljnings/ndex  över tiden

Sala har under de senaste 10 åren haft en stabil utveckling av försäljningsindex inom handeln. Försäljningsindex för dagligvaror är

på en stadig nivå kring index 100 under hela perioden. Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln har haft något fler svängningar,

såväl upp som ner, men samtidigt relativt små sådana med tanke på närheten till Västerås och det faktum att handeln i Erikslund
har expanderat kraftigt under den här tidsperioden. Sala har ett utflöde i sällanköpsvaruhandeln, vilket också är helt naturligt. Det

syns tydligt att Salas försäljningsindex i sällanköpsvaruhändeln ökade år 2008 i samband med tillkomsten av gallerian Sala Torg.

Försäljningsindex Sala kommun år 2007-2018
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_mDagligvaror Sällanköpsvaror —Total detaljhandel
Källa: Handeln i Sverige.



45

“X ?

Detaljhandeln  i  Sala
Dagligvaruhandel i kommunen och centrala Sala

lVIarknadsområdet är det geografiska område som handeln i

Sala i  huvudsak  verkar och konkurrerar inom. Området
definieras dels av befintliga vägar och kommunikationer, dels
av konkurrerande handel i närområdet. Hur marknadsområdet
definieras beror på dess konkurrensfördelar i förhållande till
andra i regionen. De mest kritiska faktorerna är läge och
tillgänglighet, storlek, detaljhandelsyta —ju större desto större
attraktionskraft, vilka butikskoncept som finns och själva

mixen av hyresgäster.

Marknadsområdet för dagligvaruhandel år som regel mer

begränsat än det för sällanköpsvaruhandel, då människor
oftast väljer att handla livsmedel i närheten av bostaden eller

arbetsplatsen. Området beror även på en butiks storlek och
omsättning. En storbutik/stormarknad har exempelvis ett

större upptagningsområde än en mindre allivs- eller närbutik.

Dagligvaruhandeln i Sala

Dagligvaruhandeln i Sala kännetecknas av att kedjedrivna
storbutiker ligger i centrala Sala, lokaliserade i halv-externa

lägen utanför stadskärnan. Det finns tre större butiker — Coop
Extra, Willys och ICA Kvantum Åkrahallen. Även Lidl, som en
större kedjedriven lågprisaktör, är lokaliserad utanför

stadskärnan. Samtliga butiker ligger invid bostadsområden
men samtidigt i trafikorienterade lägen.

lövrigt är förekomsten av kedjedrivna livsmedelsbutiker låg i

kommunen som helhet. Det finns enstaka kedjeanslutna
butiker och i övrigt viss representation i form av fristående

special-, när— och minilivs.

Det finns närmare ett 20-tal dagligvaruaktörer i kommunen

och i centrala Sala, exklusive stadskärnan. Flertalet fristående

är relativt små med låg omsättning.

De fyra största aktörerna är Willys, Coop Extra, ICA Kvantum
Åkrahallen och Lidl. Den starkaste dagligvarupunkten, sett till

omsättning, är ICA Kvantum.

lkartorna  på kommande sidor illustreras handelns struktur

och lokalisering i kommunen, centrala Sala och stadskärnan.

Ytterligare kartor och underlag återfinns i appendix.
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Detaljhandeln  i  Sala
Säl/anköpsvaruhande/ i Fridhem och i övriga kommunen

Det finns  drygt  60-tal sällanköpsvaruaktöreri Sala kommun,
30 st  i  stadskärnan (vilka redovisas i avsnittet om

stadskärnan) och 31 st utanför stadskärnan. De som är '
lokaliserade utanför stadskärnan finns primärt i Fridhem och i

de centrala delarna av Sala. Ett 10-tal aktörer finns i övriga

delar av kommunen. Handeln i Sala får anses vara relativt

koncentrerad till i huvudsak tvä samlade handelsplatser  —

handeln i stadskärnan och i externhändelsområdet Fridhem.

Fridhem

Det externa omrädet Fridhem ligger cirka 1,5 kilometer öster

om stadskärnan, invid väg 72 mot Heby. Området

kännetecknas av extern-ivolymhändel med större butiker. Det

finns totalt  9  st butiker inom sällanköpsvaruhandeln, varav  6

st inom hemutrustning och järn- och byggvaror. De största

aktörerna är Byggmax, Dollarstore, Jysk, Jem  &  Fix,

lVliljököket och Färg & Hobbyhörnan. Det finns inte någon
dagligvaruhandel i området. lVleIIan år  2017-2018  ökade
omsättningen med cirka 35 miljoner kronor, motsvarande 30 .
procent. Detta beror främst på tillkomst av ny handel inom
hem- och byggvaruhandeln, Byggmax etablerade till exempel ' 0

en ny butik under våren 2018, men det  beror  även på _

omsättningsökningar bland befintliga aktörer. ».
Källa:
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='Kommersiell verksamhet -

Dagligvaror

Hotell

Restaurang
.. .. 0 500m

Sallankopsvaror l  l l I

WSP. Karta över kommersiella verksamhetericentrala Sala.

Fridhem Antal butiker FSJZES: Antal anställda ::;fä'mjrå Omsättn. 2018  Utveckling
2018 2017/2018 2018 2017/2018 (mkr) 2017/2018(/o)

Bransch

Detaljhandel 9 +/- 47 +4 158 30%

Dagligvaror - - - - - -

Sällanköpsvaror 9 +/- 47 +4 158 30%

Beklädnad 2 +/- * - * -

Hemutrustning 6 +/— 41 +3 147 31%

Övri sällankö svaruhandel 1 +/— * - *
Källa: SCB Regon  2017—2018, WSP. *sekretess
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etaljhandeln  i  Sala
Utveckling år 2017—2018 och  marknadsandelar

Handeln i Sala kommun utvecklades positivt med 3 procent i

dagligvaruhandeln och 4 procent i sällanköpsvaruhandeln

mellan år 2017-2018. Utvecklingen inom kommunens olika

delar skiljer sig emellertid åt. Stadskärnan visar generellt en
svagt negativ utveckling. Dagligvaruhandeln, som i huvudsak
ligger utanför stadskärnan, utvecklades däremot starkt med
cirka 4 procent. Sällanköpsvaruhandeln utvecklades totalt sett

positivt, främst med anledning av nyetablering i externläge

under år 2018. Tillkomsten av ny handel kompenserar för en
något svag utveckling inom den befintliga sällanköpsvaru-
handeln.

Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln i Sala kommun omsatte totalt 805 miljoner

kronor är 2018. Majoriteten av handeln, 75 procent,

motsvarande cirka 600 miljoner kronor, sker i tätorten Sala i

och med de större livsmedelsaktörerna som är lokaliserade

centralt, men utanför stadskärnan. Stadskärnan står för cirka

21 procent med en total omsättning på cirka 166 miljoner

kronor, vilket i huvudsak beror på Systembolaget då övriga
större aktörer saknas. Övriga dagligvaruaktörer i kommunen,

exempelvis specialiserad livs, närlivs, blommor, hälsokost
står för cirka 5 procent, motsvarande cirka 40 miljoner kronor.

Sällanköpsvaruhandel

Sällanköpsvaruhandeln i Sala omsatte totalt 467 miljoner
kronor år 2018. Stadskärnan står för cirka 44 procent av
denna handel, motsvarande cirka 204 miljoner kronor.
Handeln i området Fridhem representerar cirka 34 procent av
den totala handeln. lövrig kommun ingår även
sällanköpsvaraktörer som är lokaliserade i centrala Sala, dock

ej i den avgränsade stadskärnan samt övriga aktörer i

kommunen. Övrig kommun motsvarar cirka 22 procents andel

och drygt 100 miljoner kronor.

Marknadsandelar dagligvaruhandel (%)

-  Sala stadskärna

Sala centralt

(exklstadskärnan)

75% - Övrig kommun

Marknadsandelar sällanköpsvaruhandel (%)

Område

Sala stadskärna

Fridhem

Övriga Sala

Totalt Sala

-  Sala stadskärna

Fridhem

34% ..  _
-  Ovrlg kommun

(inkl.SaIa centralt)

Dagligvaror Sällanköpsvaror

Omsättning Utveckling Omsättning Utveckling
mkr 17-18 % (mm 17-18 (%) _

166 -2% 204 -3%

0 0% 158 30%

639 4% 105 -9%

805 3% 467 4%

Källa: Handeln iSverige, SCB Regon 2017-2018, WSP.
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Fördjupad analys av Sala  stadskärna
Inledning

lden fördjupade analysen av Sala kartläggs stadskärnans
styrkor och svagheter med fokus på faktorer som utbud,

tillgänglighet, synlighet och överblickbarhet samt
trivsel/atmosfär. Analysen lyfter primärt fram aspekter som är
betydelsefulla för kommersiella verksamheter i en stadskärna.
Den grundar sig på handelsdata för år 2018, samtal med
nyckelpersoner, platsbesök och inventering i april 2019 samt
erfarenhet kring handelns behov och förutsättningar. Denna
analys gör inte anspråk på att vara en totalundersökning som
omfattar alla olika delar och aspekter av utbud, tillgänglighet
och trivsel. Syftet är istället att lyfta fram betydelsefulla delar
för handelsutvecklingen  i  allmänhet, koppla dem till Sala

specifikt samt exemplifiera.

Geografisk avgränsning

God tillgänglighet till en handels- eller marknadsplats är
oerhört betydelsefullt och kan ha stor påverkan på hur
verksamheter fungerar eller ej. De tillgänglighetsaspekter som
behandlas här består av flera olika delar: till platsen med olika
färdsätt, parkering, öppettider, stadskärnans koppling till
närområden, stråk och barriärer, överblickbarhet, synlighet
med mera. En stadskärna eller en stads centrum omfattar
vanligtvis ett relativt snävt och avgränsat område då det

handlar om tätheten av samlade kommersiella verksamheter
inom ett visst område.  I  Salas fall avgränsas stadskärnan vid
Fiskartorgeti norr, Ringgatan i söder (Tinget ingår),

Bråstagatan/Borgmästargatan i väster och Brunnsgatan i

öster, med viss utökad sträckning av Norrbygatan.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt  utbud

Den totala omsättningen  i  stadskärnan uppgick till cirka 505 Stadskärnan har 95 st kommersiella verksamheter.

miljoner kronor år 2018. Utvecklingen var negativ med -3 Fördelningen är relativtjämn mellan handel (44 st) och
procent mellan år 2017-2018. restaurang och service (51 st). Antalet anställda uppgick till

cirka 300 personer.

Omsättningen i detaljhandeln var 370 miljoner kronor och står
för över 73 procent av omsättningen. Även detaljhandeln i sin Antalet butiker har totalt sett minskat något sedan föregående

helhet minskade med 3 procent. Dagligvaruhandeln gick år 2017 (-12 st). Inom handeln är det 4 st färre butikerjämfört
något bättre än sällanköpsvaruhandeln. Hotell- och med föregående år. Förändringen avser främst hem- och

restaurangsektorn visade en positiv utveckling med 2 procent fritidsvaruhandeln (-3 st). Restauranger har ökat i antal (+2 st)

och även vissa servicenäringar som hud, här och skönhet medan annan service har minskat (-10 st).
visade positiv omsättningsökning.

Antal Förändr. Antal Förändr. Omsättn. Utveckl.
Bransch butiker butiker anställda anställda 2018 2017/2018

2018 2017/2018 2018 2017/2018

49 Totalt 95 -12 298 -3 505 -3%

Detaljhandel 44 ' -4 150 -8 370 _3%

Dagligvaror 14 -1 38 -4 166 —2%

Sällanköpsvaror 30 -3 112 -4 204 -3%

Beklädnad 12 +/- 52 -5 107 -3%

Hem- &  fritidsvaror 18 -3 60 +1 97 -3%

Övrig kommersiell service 51 —8 148 +5 135 —3%

Hotell  &  restaurang 18 +2 102 +13 85 2%

Hotell  &  vandrarhem 1 +/- * — * —

Café  &  restaurang 17 +2 * - * -

Annan service 33 —10 46 -8 50 —10%

Hud, skönhet och kroppsvård 26 —6 35 +/- 34 2%

Kulturinstitutioner 1 +/— * - * -

\\  H  ) Rese  &  turism 1 +/- * — * -

Övri konsumentservice 5 —4 * — * -

Källa: SCB Regon 2017-2018, WSP. *sekretess
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt utbud

Handelsstrukturen i stadskärnan

Huvuddelen av stadens handel och service är

gatuplansverksamheter men det finns även handel i gallerian

Sala Torg. Gallerian omsätter cirka 150 miljoner kronor

inklusive moms vilket innebär att handel, restaurang och

service i gallerian står för cirka 30 procent av stadskärnans

omsättning.

Dagligvaruhandeln i stadskärnan består av Systembolaget,

tre apotek, en större tobaksbutik, nägra butiker med tobak-,

tidningar och kioskutbud, specialiserad livs och några enstaka

brödbutiker/café. Totalt uppgår antalet dagligvaruaktörer till 12

st. Det finns inte någon större livsmedelsbutik vilket innebär
att stadskärnan går miste om de flöden som livsmedelshandel
dagligen genererar i centrala Sala.

Sällanköpsvaruhandeln i stadskärnan är samlad i Sala Torg
och längs vissa stråk, främst Rådmansgatan, Norrbygatan
och kring Stora Torget. Av de 30-tal sällanköpsvarubutiker
som finns i stadskärnan fördelar sig 12 st inom

beklädnadshandeln och 18 st inom hem- och
fritidsvaruhandeln. Flertalet kedjedrivna butiker är etablerade i
gallerian, exempelvis H&IVI, KappAhl, Intersport,  KICKS  med

flera.

Antal butiker Sala stadskärna

_

33

12

1

-  Dagligvaror Beklädnad - Hem- och fritid

- Café/restaurang Hotell Annan service

Källa:  SCB.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt  utbud

Stadskärnans detaljhandelsomsättningen om cirka 370
miljoner kronor motsvarar cirka 30 procent av den totala

handeln i kommunen.

Omsättning och utveckling år 2017-2018

Utvecklingen var totalt sett negativ med 3 procent vilket

främst berodde på en omsättningsminskning inom Sällanköps—
varuhandeln. Både beklädnadshandeln och hem— och

fritidsvaruhandeln minskade med 3 procent. Utvecklingen
bedöms bero på en allt hårdare konkurrens från både e—
handel samt konkurrensen och närheten i omlandet.

Övrig kommersiell service består av café, restaurang, hotell

samt annan service. För stadskärnan är detta betydelsefulla

näringar som sammantaget omsatte cirka 135 miljoner kronor

år 2018. Övrig kommersiell service står för cirka 27 procent
av stadskärnans totala omsättning.

Stadskärnans marknadsandel

Dagligvaruhandeln står för 45 procent av handelns
omsättning i stadskärnan vilket primärt kan härledes till

Systembolaget som den stora aktören i centrum då det
saknas annan dagligvaruhandel (livsmedelshandel).l övrigt

består dagligvaruhandel av apotek, blomsterhandel,

hälsokost, hudvård, tobaks och tidningshandel med mera.
Beklädnadshandeln står för 29 procent och hem— och

fritidsvaruhandeln för 26 procent.

Det nedre diagrammet visar respektive bransch

marknadsandel av den totala omsättningen i stadskärnan.

Handelns branschandel i stadskärnan (%)

\

'x

29%

a  Dagligvaror : Beklädnad - Hem  &  fritid

Totalt stadskärnan 2018

 

40%

" Dagligvaror  ,  Sällanköpsvaror  -  Hotell & restaurang Annan service

Källa: SCB, WSP.



Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt utbud

Inom sällanköpsvaruhandeln är kedjornas position ytterligare
något starkare. lsällanköpsvaruhandeln står kedjebutikerna
för 69 procent av omsättningen och de lokala aktörer för cirka

Kedjeaktörerna i Salas stadskärna är inte flest i antal men de
står för majoriteten av handeln i stadskärnan. ltotal

detaljhandel står kedjorna för 66 procent och de lokala
aktörerna för 34 procent av omsättningen. 31 procent.

Omsättningsfördelning total handel Omsättningsfördelning sällanköpsvaruhandel

52

l

i

66% 69%

:  Lokal Kedja . Lokal :» Kedja

Källa: SCB, WSP.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt  utbud

Övriga verksamheter

Handelsstrukturen i Sala påverkas också av andra

verksamheter som bank, försäkring, mäklare med flera, vars

relativt stora lokaler, i viss utsträckning skapar döda stråk
som bryter av den kommersiella förbindelsen mellan olika
handelsaktörer. Det kan exempelvis vara bank— och
försäkringsverksamheter som av historiska skäl ligger vid
torget men på viktiga A-Iägen för handeln.

Övriga verksamheterär viktiga inslag i stadslivet och hjälperi
många hänseenden till med att dra kundertill handeln. Att ha

både boende, arbetsplatser samt tillfälliga besökare i centrum
skapar liv och rörelse över dygnets timmar. Samtidigt kan en
skev och ojämn fördelning mellan övriga verksamheter och
handel påverka helhetsintrycket av handeln negativt. Det finns
en risk att handeln inte upplevs som sammanhängande. Av

det skälet kan det också vara svårt att överblicka
handelsutbudeti stadskärnan.
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Fördjupad analys  av Sala  stadskärna
Kommersiellt utbud

Tomma och lediga lokaler

Det  förekommer  tomma/lediga lokaler  i  stadskärnan. Det kan ;
vara butiker som har lagts ner, flyttat eller av annan okänd i
anledning stängt. Dessa inslag påverkar hela bilden och
upplevelsen av handeln i staden och inverkar sannolikt

negativt på grannverksamheter. På samma sätt som vissa

övriga verksamheter kan bidra till en osammanhängande

stadskärna, kan tomma, lediga eller stängda lokaler skapa en

splittrad struktur och försvaga handelns samlade styrka och

attraktionskraft.

Det är möjligt att det faktiska antalet tomma lokaler inte
uppgår till så många men upplevelsen kan vara att det är fler.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Kommersiellt utbud

Behov av  fler  ankare

Alla städer behöver starka ankarbutiker. Dagligvaruhandeln är
generellt sett en viktig motor och trafikskapare till annan
handel och större Iivsmedelsbutiker benämns ofta som

ankarbutiker. Ankarbutiker är betydelsefulla då de skapar

besöksfrekvens till en stadskärna, ett köpcentrum eller ett

handelsområde samt att de vidgar hela upptagningsområdet.

Ankarbutiker fungerar som dragare, lockar kunder och

möjliggör för annan handel att dra nytta av kundflödet, vilket
gör dem ytterst betydelsefulla. De är ofta lokaliserade i, för
handeln, strategiska lägen.

Sala stadskärna har Systembolaget som enda ankarbutik i
dagligvaruhandeln då all annan livsmedelshandel är
lokaliserad utanför stadskärnan. Det är positivt att

Systembolaget ligger mitt på Rådmansgatan då det skapar
flöden för omkringliggande verksamheter längs
handelsstråket, vilket inte hade varit fallet om butiken hade
legat i stadskärnans ytterkant.

Kedjornas betydelse

Sala har en mycket god försörjning och närvaro av kedjori
staden, vilket är något unikt och långtifrån självklart för en
stad/kommun av Salas storlek. De större kedjedrivna
aktörerna inom sällanköpsvaruhandeln är en viktig motor för
handeln i Salas stadskärna. De står för närmare 70 procent
av handelns omsättning i stadskärnan och är stor del i att
skapa flöden till övriga verksamheteri staden.

Det är inte vanligt att städer/kommuneri motsvarande storlek
som Sala har en så hög närvaro av kedjeaktörer. De många
kedjornas förekomst är unikt för en stad som Sala.

Stadens pärlor

Sala har många lokala och unika aktörer varav flera har
verkat i staden länge, vissa i flera generationer. De mindre
butikerna finns representerade i både dagligvaruhandeln,
beklädnads-, hem- och fritidsvaruhandeln. l antal står de för
flertalet av verksamheterna men vad gäller omsättning för
cirka 30 procent av stadskärnans omsättning. De lokala

aktörerna är betydelsefulla för att bibehålla Salas ”själ",
stadens charmiga småstadskänsla och unicitet i förhållande
till de mer storskaliga handelsplatserna, i till exempel
Västerås.

Det är av olika skäl viktigt att värna om både kedjorna och de
lokala handlare och att skapa så gynnsamma förutsättningar
som möjligt för att de ska ha fortsatt närvaro samt att de

mindre ska kunna fortsätta bedriva sina respektive

verksamheter.

Koppling till Sala Silvergruva

Sala Silvergruva är, med cirka 36 000 besökare årligen, en

betydelsefull destination för hela kommunen. Det finns inte
direkt några tydliga eller synliga kopplingar till silvergruvan i

stadskärnan, vare sig i utbudet elleri stadsmiljön i stort. En
reflektion är att kopplingen, mellan Sala stadskärna och Sala
Silvergruva, är relativt svag idag. I det avseendet kan det
möjligen finnas en outnyttjad potential.
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Fördjupad analys  av  Sala stadskärna
Tillgänglighet

Tillgänglighet till Sala

Det är lätt att ta sig till Sala med såväl bil som tåg. Väl inne i
tätorten  är det emellertid svårare att  hitta  till själva
stadskärnan.  Det finns inte någon tydlig entré eller huvudinfart
och skyltningen som vägleder är relativt svag. Det finns inte

heller någon direkt koppling mellan stationen och

stadskärnan. Avståndet mellan Sala Station och stadskärnan,
vid Rådmansgatans norra ände, är cirka 500 meter, vilket är

en relativt lång sträcka. Det faller sig inte helt naturligt åt vilket
håll man ska gå i det fall man inte redan känner till platsen.

Som regel är det positivt att ha närhet till kollektivtrafik och att

så många linjer som möjligt passerar centrumet. Ett centrum, i

Salas fall en stadskärna, är i behov av alla tänkbara flöden av

människor. Därför är det viktigt att det finns kopplingar så att

människor, både utifrån och från närområdet, kan hitta och

lätt ta sig in till stadskärnan på ett tryggt sätt. Här kan olika

sorters skyltning och vägvisning vara till nytta och fördel i
syfte att leda så mycket flöden som möjligt in till staden.

Stadskärnans entréer

Entreerna till stadskärnan är främst vid Fiskartorget och

Rådmansgatan samt vid Fredstorget och Södra Esplanaden.
Stadens entréer är relativt svaga/otydliga och stadskärnan är

inåtvänd i sin karaktär med förhållandevis svag koppling till
närområden. Det saknas en tydlig entre från Sala
Centralstation sett.

Om parkering

I  varsin ände av stadskärnan, på Fiskartorget och
Fredstorget, ligger de större parkeringsplatserna.

Parkeringarnas läge vid respektive entré bedöms som bra ur

ett tiIlgänglighetsperspektiv. För all handelsutveckling är det

betydelsefullt att parkeringsfrågan inte behandlas väsensskild
från handelns behov och förutsättningar då olika insatser och

åtgärder får olika konsekvenser, både positiva och negativa,
för verksamheterna i stadskärnan. Grunden behöver vara att
det ska vara enkelt att ta sig med bil till stadskärnan samt lätt
att hitta parkeringsplats. En genomgripande analys över

parkeringsförutsättningarna i Sala redovisas i rapportens
kapitel 7.

Skyltninglvägvisning

Stadskärnan upplevs i allmänhet ha en god tillgänglighet. Det
är, med torget som utgångspunkt, lätt att hitta inom och kring

staden. Det är positivt att det finns vägvisning som informerar

om i vilken riktning Stadsparken, Turistbyrån, biblioteket med

flera ligger. Detta underlättar för besökare att hitta och

navigera i staden. Bristen är möjligen att det saknas

information om avstånd. Avståndsangivelser informerar om
och signalerar hur nära eller långt borta olika saker ligger, till

exempel "Turistbyrån 50 m” eller  "Sala stadsbibliotek och

Agt/elimuseet 400 m”, vilket bidrar till att skapa en upplevelse

av trygghet och närhet.

1
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Bildkyälla: WSP.



Fördjupad analys av Sala stadskärna
Tillgänglighet

Överblickbarhet och synlighet

Centralt för att människor ska känna sig trygga år att de har

överblick och att de kan orientera sig. Det ska vara möjligt att

på en gata eller ett torg kunna se vad som finns och vilka som

rör sig på platsen. Det ska vara lätt att förstå platsen, dess
struktur, att hitta vägar in respektive ut.  I  kravet på

överblickbarhet ligger även att stadsmiljöer ska vara upplysta
under kvällstid.

Synligheten och överblickbarheten får anses vara god längs

med Södra Esplanaden, Rådmansgatan och Norrbygatan
även om sträckorna är för långa för att egentligen kunna

överblickas. Men det är raka sträckningar utan nivåskillnader.

Det innebär inte några överraskningar, gömda hörn eller

57 kvarter vilket är till fördel för den allmänna tryggheten.
Synligheten längs med dessa stråk får därför anses vara god.

Den generella överblickbarheten i stadskärnan som helhet är
däremot något sämre, vilket dels har med sträckornas

avstånd att göra, dels med hur handelsstråken ligger i relation

till varandra. Avståndet från den ena sidan till den andra är

cirka 450 meter, vilket är en förhållandevis lång sträcka när
det kommer till handel.

 

Kommersiella verksamheter finns längs båda huvudstråken. , , _  _
Respektive stråk kan överblickas och synligheten är som sagt "? --_. » j i
var god men det är svårare att överblicka hela stadskärnan. . ' 3.5;, :l _ _ X f

“K  )
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Tillgänglighet

Ett tomt torg blir en barriär

Stora Torget i Sala ligger mitt i stadskärnan. Utöver ett  fåtal

verksamheteri kantlinjen är det en tom och öde  grusplan.  Det

förekommer givetvis aktiviteter, evenemang och torgdagar
med jämna mellanrum men dessa kan betraktas som tillfälliga

sådana och inte det som är det vardagliga, normala läget.
Stora Torget är kvadratisk i sin form och mäter cirka 55 x 52
meter, det vill säga en yta på över 2 800 kvadratmeter.
Överblickbarheten är relativt god, särskilt där Stora Torget

möter Södra Esplanaden/Norrbygatan respektive

Rådmansgatan och Bergsmansgatan. Trots god
överblickbarhet blir torget en förhållandevis stor och lång
barriär mellan gallerian på ena sidan och de olika
handelsstråken på den andra. ~ _.

\

Ett tomt och inaktiverat torg som Stora Torget bidrar inte till _, ' ;;  "
att skapa en sammanhängande stad. I nuläget kan det inte ' '  "  ' ' '
sägas vara en styrka och fördel, utan blir snarare en barriär i
staden.
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Stora Torget, som ligger i hjärtat av staden, skulle, med rätt

sorts relevanta verksamheter och aktiviteter, kunna vara en

 

naturlig mötesplats förSalaborna och besökare samten plats ' , -  3- _, , _ _
som kan bidra till en ökad närhet och tillgängligt till stadens ? i *; . m

utbud. Även här bedöms det finnas en outnyttjad potential. ; , _  =

sa?;  '  **

m l "

 

Bildkälla: WSP.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Tillgänglighet

Öppettider

Gemensamma öppettider är en ständig diskussionspunkt
inom handeln. När det kommer till köpcentrum/gallerior som
handelsplatser kan de gemensamma öppettiderna betraktas

som en väsentlig grundpelare för att handeln över huvud taget
ska fungera på ett meningsfullt sätt. För en stadskärna med

många olika aktörer är situationen av förklarliga skäl mer
komplex. Samtidigt är en stadskärna också en handelsplats
som utöver handel erbjuder en mängd andra verksamheter,
service, kultur, nöjen med mera.

Generösa öppettider är i regel positivt men i vissa fall handlar

det kanske främst om att ha regelbundna och för årstiden

anpassade öppettider. En regelbundenhet och konsekvens

över tid underlättar för både kunder och handelns aktörer och

bedöms också bidra till förbättrad försäljning överlag. Om

handeln har öppet när kundflödena är som störst är

möjligheten till ökad försäljning sannolikt större än om
butikerna har stängt vid dessa tidpunkter.

Gallerian Sala Torg har enhetliga öppettider men inom den

övriga handeln varierar öppettiderna. Det är viktigt att se över

öppettiderna och relationen mellan handel, restauranger och

andra verksamheter i syfte att skapa en levande och trygg
stadskärna.

Öppettider som en tillgänglighetsaspekt får anses vara relativt

svag i stadskärnan. Det finns inte några gemensamma

öppettider, utan en variation inom olika delar av handeln. Det

är oklart om handeln i någon mån anpassar sina öppettider till

arbetspendling, kollektivtrafikens avgångs- eller ankomsttider
eller till de tillfällen när det ärtorghandel, kulturevenemang
med mera. l samband med olika aktiviteter och evenemang

finns det möjligheter för handeln att dra nytta av att det rör sig
fler människor i stadskärnan. En annan aspekt är om det sker

någon förändring eller anpassning till säsonger, exempelvis
sommarperioden. Besöksnäringen, med fler fritidshusboende
samt turister i närområdet, innebär också mer köpkraft. Under
dessa perioder kan det finnas andra konsumentbehov,

förväntningar och krav som handeln kan behöva möta och
dessutom gynnas av.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Tillgänglighet

Entréer

En annan tillgänglighetsaspekt för  handel  och andra

verksamheter är den fysiska utformningen av entréer, det  vill
säga om det är lätt eller svårt att nå olika butiker.

Om det exempelvis förekommer trappsteg in till en butik kan

deti värsta fall innebära att vissa kundgrupper stängs ute och

av rent praktiska skäl inte kan ta del av butikens/stadens

utbud. Det kan röra sig om äldre, personer med
funktionshinder, rullstolsbundna, personer med rollator,

barnvagnar med flera. Givet den demografiska utvecklingen,

med en högre andel äldre invånare, kommer dessa aspekter
att bli allt viktigare framöver.

lSala bedöms flertalet butiksentréer ha god tillgänglighet,
utan trappor eller märkbara hinder för kunder och besökare.
Det finns exempel på verksamheter som har utjämnat

nivåskillnader men också andra som är mer svårtillgängliga
med exempelvis flera trappsteg vilket några av bilderna

illustrerar.
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Trivsel  och  trygghet

Trygghet  i  staden

Tryggheten i staden är nära förknippad med människorna i .

staden. Det är, enkelt uttryckt, människor som skapar ås—
trygghet och människor söker sig gärna till miljöer där det I; ",
finns andra människor. Platser och funktioner som underlättar , . ., "
möten är  i  regel trygghetsskapande. Den personliga närvaron . Åf ,-.
har stor betydelse och i synnerhet befolkade miljöer upplevs ,v
ofta som trygga. Stadsmiljöer ger också signaler som 4
människor tolkar och som påverkar tryggheten i staden.

Exempelvis upplevs omhändertagna miljöer som generellt

sett tryggare än miljöer med dålig skötsel, städning och _,
skadegörelse. lVIiljöer som bjuder in till vistelse känns både , __
trivsammare och tryggare. Öppna, publika, verksamheter med _; _, ;

fönster ut mot gaturummet, som bibliotek, cafeer och ,. __ Z  .  ,_ ,__ "i:: '.

restauranger, skapar mer trygghet än mörka, slutna fasader _. «.7 nw "
och kvarter. Av det skälet är det till exempel värdefullt om ,_ .

kommunala verksamheterär lokaliserade i centrala lägen
samt att de allra helst är tillgängliga och öppna utåt, mot , , '

staden. '

-1_

n:. cu:
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Trivsel och atmosfär

Om en stadskärna upplevs som attraktiv och trivsam och om _ ,  _  __

det finns andra anledningar att besöka den än för att handla _ ' j ,/
kommer det att leda till fler besökare som stannar längre, * '

vilket i förlängningen också gynnar handeln, restaurang- och

servicenäringen i stadskärnan. Sala har en mycket charmig "t'

och trevlig stadskärna med en lugn och trivsam '" "

småstadskänsla.

Handelsklimatet kännetecknas av ett visst lugn men det finns _  ;; ,_ , ' '  .  "  sig?
samtidigt liv, människoroch rörelse. Bemötandet är ' . _  _ff'tjx/
genomgående trevligt och tillmötesgående och servicenivån '  . , . _,- .,
är hög, både i butiker och på caféer och restauranger. t " _. . ;: t  '

 

Bildkälla: WSP.



Fördjupad analys av Sala stadskärna
Trivsel  och trygghet

.5Salas stadsmiljö är överlag hel, ren och väl omhändertagen. _
Men som i alla städer finns det alltid förbättringsmöjligheter r
och utvecklingspotential till att göra stadskärnan än mer i —
attraktiv. Det samlade intrycket av en stad skapas av många "*
olika beståndsdelar. Det finns slitna element i stadskärnan, till *
exempel bänkar, papperskorgar, elskåp, fasader, visst klotter ' ,  J  _.

med mera som påverkar en besökares intryck av staden. i .1..,- '  —
».       
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Fördjupad analys av Sala stadskärna
Sammanfattning

Område

Utbud '
o

64 —

Tillgänglighet

Trivsel/Atmosfär

WH  )

Bra

Systembolaget är en stark dragare.

Ett stort antal kedjebutiker (kläder, skor, fritid mm.)

Gallerian Sala Torg är en målpunkt.
Ett varierat utbud av handel och restaurang.
Stadens pärlor  —  unika, lokala handlare.

Café—, restaurang och service växer.

Samlad handel på flera stråk.

Goda parkeringsmöjligheter på vardera sidan.
Överlag god överblickbarhet och synlighet.
Skyltning och vägvisning finns inom stadskärnan men

kan förbättras.

Charmig och trevlig stadskärna.
Fin och blandad, äldre bebyggelse.

Trevligt bemötande och god service i butiker och på

restauranger.

o

Mindre bra

Det saknas en livsmedelsbutik som ankare i

stadskärnan.

Tomma/lediga lokaler finns.

Svag koppling/närvaro mellan stadskärnan och Sala

Silvergruva - outnyttjad potential.

Svårt och otydligt att hitta in till stadskärnan

(skyltning/vägvisning).
Svag koppling till Sala station (resecentrum).

Otydliga entréer.

Relativt långa avstånd och stråk.
Torget är tomt/inaktiverat och blir en barriär  — outnyttjad
potential.

Fler platser att vistas på  -  mötesplatser.

Slitna element i stadsmiljön.
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Demografiska marknadsförutsättningar
Inledning

De demografiska marknadsförutsättningarna utgörs framför allt

av  befolkningens  storlek och utveckling, både utifrån ett

historiskt och framåtblickande perspektiv med

befolkningsprognoser. Hur befolkningen fördelar sig

åldersmässigt år till viss del också av intresse då det
exempelvis visar hur stor andel barn, pensionärer respektive
invånare i arbetsför ålder som en kommun eller ett område har.

Befolkningens storlek idag och i framtiden är betydelsefull då

det avgör hur stor den samlade köpkraften i området är - ju fler
invånare, desto större köpkraft.

Befolkningens storlek påverkar

marknadsförutsättningarna

Antalet invånare i en kommun eller tätort har stor påverkan på
hur mycket handel och service det finns på orten. Ju större

befolkning, desto mer handel finns det möjlighet för (med vissa

undantag). Det krävs också en viss kritisk massa av invånare
för att vissa detaljhandelsaktörer och andra kommersiella
verksamheter ska vilja etablera sig på orten.

lkommande avsnitt redovisas de demografiska
marknadsförutsättningarna för Sala och de kommuner som
ligger i Salas absoluta närhet (grannkommuner).
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Demografiska  marknadsförutsättningar
Befolkningens storlek och utveckling

Befolkningen  i  Sala kommun  uppgick  till 22 816 invånare per  31  december2018. Under de senaste tio åren, är  2008  till  2018, visar
Sala en svagare befolkningsutveckling jämfört  med Västmanlands län och riket i stort.

Befolkningsutveckling år  2008-2018
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Demografiska  marknadsförutsättningar
Befolkningsutveckling och prognos i regionen

En växande befolkning

Sala hade en  svagt  negativ befolkningsutveckling mellan år
2002-2010  men under senare år  2010-2018  har befolkningen
istället ökat med  6  procent. Samtliga kommuneri regionen
uppvisar en positiv befolkningsutveckling år  2010-2018.

Starkast utveckling återfinns i Enköping och Västerås.

Befolkningsprognos år  2018-2026

Befolkningsutvecklingen i regionen  är positiv och det är främst

Västerås och Enköping som visar störst procentuell utveckling.

Befolkningsprognoserna för de olika kommunerna i regionen

visar också att det framför allt är Västerås och Enköping som

beräknas växa fram till år  2026  med 11 respektive 16 procent.

Kommuner som Avesta, Heby, Norberg och Surahammar är
kommuner där befolkningsprognosen visar att befolkningsnivån

blir kvar på ungefär dagens nivåer.

Heby är den kommun som har starkast koppling till Sala vad

gäller avstånd, tillgänglighet med mera. Befolkningen i Heby
beräknas ha en årlig procentuell tillväxt om en procent.

Utvecklingstakten har under de senast tio åren varit 0,4 procent

per ar.

Befolkningsutveckling år  2002-2018
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Källa: SCB. m  2002/2010 :2010/2018

Kommun 2018 2026 2018-2026

(prognos) (prognos)

Avesta 23 323 23 742 442

Enköping 44 429 52 683 8  254

Fagersta 13 464 i.u. i.u.

Heby 13910 15278 1  368

Norberg 5  795 5  642 -143

Sala 22 816 24 243 1  427

Surahammar 10  088 10173 85

Västerås 152  078 168  680 16  602

Källa: Respektive kommun, SCB.
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Demografiska marknadsförutsättningar
Bostadsutveck/ing och befolkningsprognos  i  Sala

Bostadsutveckling

Sala har ett flertal pågående planer för nya bostäder,
verksamheter och handel. Enligt kommunens

bostadsförsörjningsprogram avseende år 2018-2024, med sikte

på år 2030, uppgår det totala bostadsbehovet till cirka 700
bostäder fram till år  2024.  Det främsta behovet är bostäder i

flerbostadshus i olika upplåtelseformer och hyresnivåer för att
möta olika målgrupper på bästa sätt.

Befolkningsprognos år 2018-2030

Fram till år 2030 prognostiseras befolkningen i Sala öka med
närmare 1 900 personer (1 862 st). Tabellen och diagrammet

visar den procentuella befolkningsökningen med utgångspunkt

från år 2018. Sala prognostiserar en årlig procentuell tillväxt om
0,7 procent.

Var kommunens invånare bor har betydelse. Om en större del
av invånarna bor i den största tätorten kan det räcka med en
något mindre befolkning för att locka kedjeföretag till
kommunen. Huvuddelen av Salas invånare, cirka 57 procent,

bor inom tätorten Sala vilket innebär cirka 13 000 personer. l
kommunens småorter samt utanför tätort eller småort bor cirka
43 procent av befolkningen vilket motsvarar cirka 9 800
personer. Den tillväxt som beräknas ske i Sala förväntas främst

ske i tätorten.

Befolkningsprognoser är alltid behäftade med en viss osäkerhet

och bör därför tolkas med försiktighet. Det är ändå rimligt att

anta att antalet invånare i Sala kommun i varje fall inte kommer
att minska.

Planerade bostäder år 2018-2024

Område 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Summa småhus 48 59 62 46 32 24 24

Summa

flerbostadshus 92 80 8 _  375 247 200

Totalt 140 139 70 46 407 271 224

Källa: Sala kommun. F=Flerbostadshus, S=Villa/Småhus.

Befolkningsprognos år 2018-2030
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Befolkning i  Sala kommun år 2018, befolkningsprognos år 2019-2030.

Befolkning/År 2018 2022 2026 2030

Sala kommun 22 816 23 605 24 243 24 678

Ökning från 2018 (antal) 789 1 427 1 862

Ökning från 2018 (%) 3,5  % 6,3 % 8,2  %



Demografiska marknadsförutsättningar
Inkomst— och åldersstruktur

Inkomsten påverkar konsumtionen

Människors inkomst påverkar hur mycket pengar de spenderar Inkomstindex år 2016 (riket=100)
på konsumtion i detaljhandeln. Ju högre inkomster, desto mer 105
konsumtion. Inkomsterna har störst betydelse för Sällanköps-

   
varuhandeln och mindre betydelse för dagligvaruhandeln. 100

95

Diagrammet till höger visar inkomstindex för Sala och 90 86 87 %
omkringliggande kommuner. Riket har index 100 vilket betyder 85
ätten kommun med index över 100 har högre inkomster än
genomsnittet för riket och under 100 innebär det motsatta. 80 I I I

75

Sala hade år 2016 ett index på 87 vilket indikerar att äga åå @639
inkomsterna i kommunen är lägre än de i övriga Sverige. De (29% $0?“
högre inkomstnivåerna återfinns i Västerås och Enköping. l ((

7o övrigt är det lägre inkomster i regionen. Sala ligger på Källa: Handeln iSverige, SCB.
motsvarande nivå som flertalet av de andra kommunerna i

omlandet.
Åldersstruktur 2018

Salas åldersstruktur är som riket 1000/0

Åldersstrukturen i en kommun, region eller annat specifikt 80% , .,
område, är betydelsefull då olika åldersgrupper efterfrågar olika ' ' 3  ;: i ' f , '  j ;  ; %
sorters varor och tjänster. Sala har en åldersstruktur som i stort 60% ' ' '» * *  ?  =  "  '  5'
sett helt överensstämmer med riket. Andelen invånare i o
åldersgruppen 25-44 år är dock något lägre och andelen iden 40/"
äldre gruppen, 65+ år, är något högre. 20%

Samtliga omkringliggande kommuner, utom Enköping och 0%
Västerås, har en högre andel i åldersgruppen 65+ årjämfört
med riket.

\\\ ) - KällaiSCB- uo-14 15-24 I25—44 1945-64 65+
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Demografiska marknadsförutsättningar
Pendling

Negativ nettopendling i Sala

För handeln i en kommun är det mer gynnsamt med ett positivt

pendlingsnetto. det vill säga att inpendlingen är större än

utpendlingen. De som pendlar från en kommun föratt arbeta i

en annan kan handla i den kommunen i samband med resor till

och från arbetet.

Sala har en negativ nettopendling på cirka 2 300 personer, det

vill säga utpendlingen från kommunen är större än inpendlingen
till kommunen. Det är endast Västerås och Fagersta som har
fler som pendlar in än ut. Övriga kommuner har alla ett negativt
pendlingsnetto.

År 2017 publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en

omarbetning av kommungruppsindelningen från år 2011 för
samtliga kommuneri Sverige. Tidigare ingick Sala i gruppen
”Kommuner i tätbefolkad region”. l den nya indelningen ingår

Sala i gruppen ”Lågpend/ingskommun nära större stad”.

Kommuneri denna grupp har sin huvudsakliga utpendling till

någon av de större städerna i regionen men pendlingen skeri
lägre utsträckning med mindre än 40 procent av den
sysselsatta nattbefolkningen.

2 000

1 000

0

—1 000

-2 000(08):.6‘:2

-3 OOO

-4 000 —3 694

Källa: SCB.
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Demografiska marknadsförutsättningar
Turism

Turism är förflyttad konsumtion

En stark turism med många besökare från andra kommuner

och länder kan gynna handeln i en kommun eftersom turister

tillför ytterligare köpkrafttill kommunen.

Ett sätt att mäta turismens stryka i en kommun är att sätta
antalet gästnätteri relation till antalet invånare i kommunen. Vid

en sådan beräkning framstår Salas turism som något svag med
1,5 gästnätter per invånare, vilket visserligen är i nivå med flera

av grannkommunerna.

Fritidshusboende personer, som annars inte bor i kommunen,

innebär också förflyttad konsumtion. Ett sätt att uppskatta

denna potential är att sätta antalet fritidshus till antalet invånare

i kommunen. Sala har 76 fritidshus per 1 000 invånare. Det är

en högre andel än rikets genomsnitt på 57. Heby kommun har

förhållandevis många med 123 per 1 000 invånare. Andra
kommuner inom 20-25 000 invånare, som här ett högt antal

fritidshus per 1 000 invånare är More (231 st) och Östhammar

(262 st).

Utöver de som övernattar i kommunen tillkommer förstås

dagbesökare, både arbetsrelaterade och privata sådana.

Gästnätter hotell,

vandrarhem  &  stugbyar

Avesta

Enköping

Fagersta

Heby

Norberg

Sala

Surahammar

Västerås

Riket

Källa: SCB.

Antal
gästnätter  2016

31 536

51626

16698

i.u.

i.u.

33 069

i.u.

309 978

41 747 601

Gästnätter  /

invånare

2016

1,4

1,2

1,2

i.u.

1,5

2,1

4,2

Fritidshus/

1 000 inv år

2017

61

55

56

123

94

76

41

16

57



Demografiska  marknadsförutsättningar
Befolkning i Sala centrum

  
   Befolkningen i stadskärnorgenerellt, enligt WSP:s  rapport

Stadsbarometern, utgör  i  genomsnitt knappt 10 procent av

befolkningen i kommunen. Detta nyckeltal är mätt utifrån
gångvägar på cirka 750 meter från en mittpunkt i staden,
exempelvis torget.

   Befolkning
ifs-(akv ..     

.(e

Den övre kartan till höger visar cirka 500 meters radie från

 

Stora Torget i Sala. inom det markerade området bor det cirka &  .  -  __ 
4  500 personer. Den nedre kartan visar ett mer avgränsat "  .. ,_

område som innefattar den absoluta stadskärnan och några . ':. ”‘4? '  j?“
kvarter utanför. ldetta  område bor det cirka  2  500 personer. . ”% *I? ,= »  '

_ _? _

Sala har en hög andel boende i, eller i direkt närhet till _ '  _.‘_  ,  __ gå,, 7— ' ..

stadskärnan. Ställti relation till det totala antalet invånare i sååå -r _  375 '  '
kommunen (22 816 inv.) innebär det att cirka 20 procent av Antal pers. g .' ,,

73 Salas befolkning bor i eller mycket nära stadskärnan. Antalet _ g
Befolknlng =2 500 ;:

boende är en mycket betydelsefull faktor när det kommer till att . ,  . ,
Nattbefolkning =1 100  ; ;skapa goda förutsättningarför handeln. Vidare förtätningi _  5397soaeg3750 .  590000-66 750

stadskärnan och andra centrala lägen är positivt för staden och Dagbeufolkninn _=1 500 ' ;

handelns utveckling. ' ?

. '  i

)500 f;  589500664350 5397506643500 ; 5900006643500

lx
1__.” . 1  . . ”NFO

i.?SO i 5  00664  0 5  643250 f 5900006543 a' 5902:

M) i , i..___
Källa:  SCB,  WSP/Stadsbarometern.
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Framtiden för handeln  i  Sala
Inledning

ldenna del av rapporten görs en analys av vilka kommersiella

förutsättningar och potential det finns för utveckling av handeln i

Sala kommun fram till är 2030. Analysen utgår ifrån de
marknadsmässiga förutsättningarna som köpkraften per idag

och framtida köpkraftsprognos, det befintliga handelsutbudet och

konkurrenssituationen. Syftet är att identifiera om det finns ett

tydligt etableringsutrymme i någon bransch eller ej.

Finns det utrymme för etablering av mer handel?

Inom en kommun kan det finnas ett etableringsutrymme i det fall
efterfrågan kraftigt överstiger utbudet. Om handeln exempelvis
har försäljningsindex under 100, vilket innebär ett utflöde av
köpkraft, kan det finnas möjlighet att begränsa en del av utflödet

och därmed behålla en större andel av köpkraften inom den
egna kommunen.

Etableringspotentialen påverkas av den prognostiserade

befolkningsutvecklingen. Mot bakgrund av att Sala förväntas ha

en positiv befolkningstillväxt under de kommande tio åren kan
det även finnas utrymme sett till detta. Etableringsutrymmet
påverkas också positivt av att konsumtionen per capita beräknas

öka i framtiden. Samtidigt tar den växande e—handeln allt större
andelar vilket begränsar utrymmet i vissa branscher. Detta gäller
i huvudsak inom sällanköpsvaruhandeln. På sidan 78 redovisas

prognosen för e-handelns andel av total försäljning per bransch

för år 2017-2032.

Analys av efterfrågan Analys av  utbudet

Upptagningsområde. *  Lokal och regional
Befolkningsunderlag konkurrens.
Efterfrågan (köpkraft) ' E-handelns

påverkan.

Potentiell omsättning och ytbehov i
Sala

Utvecklingsmöjligheter
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Framtiden för handeln  i  Sala  -  Analys och slutsatser
Upptagningsområde

Upptagningsområdet är det geografiska område som handeln

i Sala i huvudsak kan locka kunder ifrån.
Upptagningsområdets storlek är normalt sett starkt kopplat till
utbudets storlek, det vill säga antal butiker och/eller
försäljningsyta. En stor handelsplats drar kunder från ett
större geografiskt område som sträcker sig utanför det

absoluta närområdet. Mindre handelsplatser behöver förlita

sig på den lokala efterfrågan i högre utsträckning.

Det geografiska området, i kombination med avståndet till

närmaste större handelsplats, framför allt Västerås, vägar och

kommunikationer gör att det i huvudsak är den egna

kommunen som är det primära Upptagningsområdet.

Upptagningsområdet för både dagligvaru- och
sällanköpsvaruhandel utgörs således av den egna

kommunen. Heby kommun behandlas i det här avseendet

som ett sekundärt område för Sala.

Upptagningsområdet har definierats utifrån nedan angivna

parametrar. Se även kartan, som anger körtider 15, 30

respektive 45 minuter från centrala Sala, på nästa sida.

» Körtider och körsträckor, tid och avstånd.

, lnfrastrukturoch kommunikationer.

. Geografiska, strukturella och fysiska barriärer.

. Övergripande tillgänglighet till och från Sala.

. Konkurrenssituationen i regionen.

. Befintliga handels-, service- och

restaurangverksamheter.

. Bostadsområden och dess struktur per idag och
planerade bostadsprojekt.

Sala Heby

Prognosår Antal invånare

2018 22 816 13 910 ”WM/"“9"
2022 23 605 14 656

2026 24 243 15 278

2030 24 678 15 738

Tillväxt 2018-2030 (%) 82% 13,2%

Årlig tillväxt (%) 0,7% 1,0%
-uu Inu

Smedjebacken Norberg

.j—uzrlarsberg Fagersta 33'9

Skinnskatteberg

Suraham ar

Västerås

UMESDBYQ Köping Hal taha Var
r1 lx

'Upptagningsområden

' . Primärt område . ..

Sekundärt område å Kungsor Eskllstuna

[? Övriga kommuner

Källa: WSP, respektive kommun, SCB.

Älvkarleby
.  .

Gävle

Tierp

Östh mmar

Heby

Uppsala

Knivsta

Enköping

Sigtuna

ab

53m-w:
14 Km *-

gm l_i_l_l

m.,

Strain näs
g 0

ldet primära Upptagningsområdet bor det drygt 22 800

personer. Antal invånare i det sekundära området uppgår till
närmare 14 000 personer. Sala bedöms inte ha hela Heby
kommun som sekundärområde utan främst de västra delarna
av Heby som på grund av tid och avstånd har nära till Sala.



Framtiden för handeln  i  Sala — Analys och slutsatser
Körtider

_eksandf _ Älvkarleby
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Framtiden för handeln  i  Sala — Analys och slutsatser
Marknadsunder/ag i Sala kommun  -  primärområde

lVlarknadsunderlaget, det vill säga köpkraften, är det
teoretiska belopp som kommunens invånarna spenderar i
handeln. IVIarknadsunderlaget baseras på uppgifter om

befolkningen och framtida befolkningstillväxt i
marknadsområdet samt uppgifter om per capita
konsumtionen för olika varugrupper och prognoser om
varugruppernas framtida tillväxt. Källan avseende

konsumtionsframskrivningen är Konsumtionsprognosgruppen

(KPG) för handeln. Per capita konsumtionen har reducerats

för prognostiserad försäljning via e-handeln.

Köpkraften för dagligvaror i primärområdet Sala uppgick till
cirka 750 miljoner kronor år 2018. Befolknings- och

konsumtionstillväxten gör att marknadsunderlaget för
dagligvaror ökar till viss del, med cirka 12 miljoner kronor
fram till år 2030 men e—handeln beräknas ta en allt större
andel av köpkraften, vilket resulterar i en svag tillväxt.

Köpkraften för Sällanköpsvaror uppgick till närmare 600

miljoner kronor år 2018. Den beräknade tillväxten är cirka 26
miljoner kronor fram till år 2026 och 39 miljoner kronor fram
till år 2030. Fram till år 2030 ökar näthandelns andel kraftigt
inom samtliga branscher vilket innebär att tillväxten för

Sällanköpsvaror avtar.

Köpkraften för restaurangverksamheter uppgår till drygt 250
miljoner kronor. Tillväxten är, till skillnad från detaljhandeln,
avsevärt starkare fram till år 2030 och köpkraften inom
restaurang beräknas öka med cirka 112 miljoner kronor eller
45 procent. E-handeln har inte någon direkt påverkan på
marknadsunderlaget eller den prognostiserade utvecklingen
för restaurang.

En mer detaljerad redovisning för Sala kommun och Heby

kommun återfinns i bilaga.

Köpkraft Sala kommun år 2018-2030

900
800 752 757 759 765

700 592 614 6,8 631
600 ;  , , ; *  =
500 : .
400 . i
300 ._ V252
200 ‘
100

3 364
;  325

 

284

          
2018 2022 2026 2030

nDagligvaror äSäIIanköpsvaror lRestaurang

Köpkraftstillväxt Sala kommun år 2018-2030
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Källa: KPG 2018, WSP. Mkr inkl. moms och ifasta 2017 års priser.
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Framtiden för handeln i Sala — Analys och slutsatser
Framtida konkurrens

Sällanköpsvaruhandeln  i  Sverige är starkt koncentrerad till

stora städer och endast 53 av landets 290 kommuner har

exempelvis ett index över 100.

Större handelsstäder som Västerås, Uppsala, Borlänge och
Gävle drar alla till sig köpkraft från de mindre närliggande
kommunerna i omlandet. Salas geografiska närhet till
Västerås har i det här avseendet stor betydelse. Sala blir
härmed utsatt för hård konkurrens från flera olika riktningar
som alla, i egenskap av sin respektive storlek, drar till sig

köpkraft från omkringliggande kommuner som inte själva har
någon större handelsplats. Sala har av förklarliga skäl inte ett

lika stort utbud, vilket gör att dragningskraften från Sala är
större än dragningskraften till kommunen.

Sala bedöms ha ett fortsatt utflöde inom sällanköps—
varuhandeln. En kommun som Sala kan inte ha den bredd

och det djup i utbudet som gör att de egna invånarna alltid

handlar på hemmaplan och aldrig åker till exempelvis
Västerås. Kommuner med liknande förutsättningar som Sala

har alltid ett visst utflöde till kommunersom erbjuder ett större

handelsutbud. Samtidigt har Sala redan idag ett högt
försäljningsindex 66 i sällanköpsvaruhandeln jämfört med
kommuner med liknande förutsättningar. Försäljningsindex

har också varit relativt stabilt historiskt sett trots att det under

den senaste iO—års perioden har etablerats omfattande

handel i Västerås och på Erikslund.

Konkurrerande städer och handelsplatser i omlandet
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Framtiden för handeln  i  Sala  — Analys och slutsatser
Framtida  konkurrens

E-handeln är en utmaning för all fysisk handel, för Sala liksom

för de flesta andra städer. E—handelns allt större

marknadsandelar drar undan köpkraft från den fysiska handeln

och minskar därmed behovet av nya ytor för butiker.

Samtidigt har e-handelsföretag blivit allt mer intresserade av att
också exponera sina sortiment i fysiska butiker, vilket leder till
behov av nya ytor och etablering av fysiska butiker. lframtiden
bedöms även de fysiska butikerna kunna tillgodogöra sig den

omsättning som sker via nätet i allt högre utsträckning.

För Salas del innebär det att det, efter avdrag för e-handelns

ökande marknadsandelar, föreligger ett begränsat utrymme för
tillväxt i befintlig handel och ett begränsat behov av nya ytor
trots att antalet invånare och konsumtionen per invånare ökar. l
diagrammet till höger visas vilka antaganden om e-handelns

andelar, enligt Konsumtionsprognosgruppen (KPG), som har

använts vid beräkningarna.

50%

40%

30%

20%

10%

0%

E-handelns andel av total försäljning per bransch

2017 2026 2032

mBeklädnad — Hemutrustning

_- Fritidsvaror  —  Hemelektronik

Källa: KPG 2018, E-handelsprognos, WSP.



Framtiden för handeln  i  Sala  — Analys och slutsatser
Kommersiella förutsättningar

Om det ska vara möjligt att utveckla, stärka och bevara handeln
i en kommun, eller i en stadskärna, är det betydelsefullt att

skapa en gemensam bild över de kommersiella förutsättningar
som råder. Det är viktigt att ha kunskap och insikt om handelns
strukturomvandling, konsumenters drivkrafter och behov,
handelns behov och förutsättningar liksom konkurrens-
situationen i stort. Det är först när de kommersiella
förutsättningarna har kartlagts som en analys av handelns
utvecklingspotential kan ske.

Möjligheterna till omfattande tillväxt kan vara begränsade och i
stort sett endast innebära att det är den befintliga handeln och
dess aktörer som har möjlighet att växa och därmed nå en ökad

omsättning. En något högre tillväxtpotential kan leda till behov
och möjligheter att fylla befintliga ytor som är vakanta alternativt

81 använda andra lokaler som på ett eller annat sätt är tillgängliga.
Om tillväxtpotentialen är ännu större behövs det sannolikt

tillskapas mer handelsytor med följdfrågan var eventuella
nyetableringar bör lokaliseras. Den utveckling som dagens
handel och service är i behov av, för att även i framtiden

fungera, handlar dock om så mycket mer än att endast tillföra
ny yta eller nya aktörer, vilket kommande kapitel behandlar.  

WH l
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Framtiden för  handeln  i  Sala  — Analys  och  slutsatser
Kommersiella förutsättningar —Dagligvaruhandel

Stark handel

Dagligvaruhandeln i Sala kommun är stark och de befintliga
butikerna omsätter drygt 800 miljoner kronor (år  2018), vilket är
cirka 50 miljoner kronor mer än köpkraften för dagligvaror i

kommunen.

Fortsatt inflöde

Sala har idag index 101 i dagligvaruhandeln och bedöms ha ett

fortsatt inflöde även i framtiden. lnflödet bedöms främst vara
från närliggande områden österut, från Heby samt det tillskott
som fritidshusägare och turismen bidrar med under vissa

perioder. Det finns inte något som tyder på att inflödet skulle
öka nämnvärt på grund av de demografiska förutsättningarna
(befolkningstillväxt och inkomster) i närregionen. En möjlighet
till ökat inflöde är en växande turism och/eller ett ökat
fritidshusägande.

Befolkningstillväxt ger mer köpkraft men e-handeln tar

Sala har en växande befolkning, i synnerhet i de centrala
delarna. Samtidigt växer e-handeln i allt högre utsträckning,
särskilt från år  2026  och framåt. Den potentiella

konsumtionstillväxten, i och med en växande befolkning samt
en ökning av konsumtionen per capita, försvinner därmed.

Stark dagligvaruhandel med begränsat utrymme

Den prognostiserade omsättningen i kommunen bedöms vara

relativt oförändrad fram till år  2030.  Utifrån rådande
marknadsförutsättningar är marknadsutrymmet för ny handel
och handelsyta inom dagligvaruhandeln begränsat. Det innebär
också att det inte finns något direkt utrymme för omfattande
omsättningsökningar inom dagligvaruhandeln.

Halvuextern struktur

Dagligvaruhandeln i Sala beståri huvudsak av ett flertal stora
Iivsmedelsaktörer utanför stadskärnan och ett Systembolag i
stadskärnan. De större butikerna ICA Kvantum, Coop, Willys
och Lidl är alla lokaliserade i skilda, primärt trafikorienterade
lägen, från cirka 400 meter till 1,6 kilometer utanför

stadskärnan.

Dagligvaruhandeln i stadskärnan beståri huvudsak av
Systembolaget som en ankarbutik i staden. Butikens närvaro i

staden är mycket betydelsefull för övrig handel. ltillägg finns

det apotek, tidnings—ltobakshandel, blomsterhandel, hudvård,

hälsokost med mera. Det finns dock inte någon Iivsmedels-

handel i Sala centrum vilket är problematiskt.

Dagligvaruhandeln, framför allt livsmedelshandeln, är alltid en

mycket betydelsefull motor och trafikskapare till annan handel.

Livsmedelsbutiker är ofta ankarbutiker som skapar besök och

flöden till en stadskärna eller en handelsplats varje dag. De

fungerar ofta som dragare och möjliggör för annan handel att

dra nytta av kundflöden. Salas dagligvarustruktur innebär att
stadskärnan inte kan dra någon nytta av de höga flöden som

dagligvaruhandeln genererar inom centralorten. Flöden av trafik

och människor sker utanför stadskärnan.

Salas dagligvaruhandel är visserligen omsättningsmässigt stark
men får anses ha en något splittrad, halv-extern struktur i och

med att de stora aktörerna är lokaliserade i egna, skilda lägen  —

skilda från staden och från varandra. Det gör att det inte finns
någon samlad dagligvarupunkt utan flera på utspridda platser.

Den omsättningsmässigt starkaste dagligvarupunkten är

emellertid ICA Kvantum Åkrahallen. De större butikernas
respektive läge är till stor del bilberoende och genererar troligen
många korta bilresor på orten.
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Tillväxt vs. utveckling

Utrymmet för tillväxt inom dagligvaruhandeln är begränsat i den
mening att det inte föreligger ett större utrymme för etablering
av exempelvis en storbutik eller stormarknad. Det bedöms inte
heller som aktuellt då det redan idag finns en god närvaro av
flertalet kedjeaktörer.

Även om utrymmet för tillväxt är begränsat behöver handeln

likväl fortsätta att utvecklas och förbättras för att behålla sin
position och konkurrenskraft.  l  den befintliga handeln kan det
handla om utbyggnader och expansion, minskade ytor för ökad
effektivitet, förbättring av tillgänglighet och parkering,
utvecklade last- och logistiklösningar, förbättrade paket- och
utlämningsställen för e-handel, utveckling av koncept,
anpassning av innehåll och sortiment med mera för att möta
den framtida efterfrågan och kundernas behov allt bättre.

Ny dagligvaruhandel

Strukturförändringar på marknaden är en ständigt pågående
process inom handeln. Det är en utveckling som bland annat
innebär omställningar i beståndet, i struktur, ytor, lokalisering

med mera. Nya aktörer eller koncept kan också bidra och
komplettera det befintliga utbudet, påverka andra och skapa ett
utökat utbud för konsumenterna.

Etablering av ny dagligvaruhandel kan leda till omfördelning på
marknaden, vilket är ett fenomen som oupphörligen sker inom
handeln. ldet  fallet  tas omsättning från många butiker, vilket
oftast innebär liten påverkan på befintlig handel, så kallad
osthyveleffekt. Ny dagligvaruhandel kan handla om mindre
etableringar i företrädesvis stadskärnan eller till exempel en
servicebutik i ett bostadsområde eller som komplement till
befintlig handel.

Vart eftersom det sker förtätning och tillkommer fler bostäder i
stadskärnan samt eventuellt nya arbetsplatser skapas det

också ett förstärkt underlag och bättre förutsättningar för ökad
dagligvaruhandel, främst livsmedelshandel.

ldagsläget finns det några tobaks-ltidnings-lspelbutikeri
stadskärnan som omsätter relativt mycket för att vara den
sortens butiker. Dessa har ett visst sortiment av livsmedel och
eftersom det helt saknas livsmedelshandel i stadskärnan tycks
de ha fått (antagit) rollen att tillhandahålla basvaror som
exempelvis mjölk, smör, yoghurt med mera. Här bör man ställa
sig frågan om det finns intresse och möjlighet att utöka
verksamheteri någon mening. Det kan handla om ett

förändrat/förbättrat läge, utökade ytor för att kunna inrymma ett
större sortiment och bli mer av en närlivsbutik  i  staden. Det
skulle inte nödvändigtvis innebära omfattande ökning i ny yta
utan snarare konvertering inom befintligt bestånd, möjligen med
ett visst tillskott av ny yta.

Möjligheterna att omstrukturera och/eller tillskapa ytor för
livsmedelshandel i stadskärnan bör utredas vidare i mer detalj,
dels vad gäller lokalt marknadsutrymme, dels vad det kan få för
påverkan och konsekvenser för den befintliga
dagligvaruhandeln. En viktig aspekt är förstås vad det skulle
generera för staden i form av ökade besöksflöden och

omsättning.
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Fortsatt hård konkurrens i regionen

Sala har ett utflöde av köpkraft inom sällanköpsvaruhandeln,

vilket är helt naturligt för en kommun av Salas storlek. Handelns
utveckling och expansion fortsätter också i den närmaste

handelsstaden Västerås.

Ökad e-handel

Sällanköpsvaruhandeln i Sala omsatte cirka 470 miljoner kronor

år 2018. Köpkraften påverkas kraftigt av e—handeln vilket

innebär att marknadsunderlaget minskar för den fysiska
handeln. Det finns en köpkraftstillväxt om cirka 40 miljoner
kronor fram till år 2030 för den fysiska handeln, efter reduktion
för e-handelns påverkan.

För Salas del bedöms tillväxten och det ökade handelsutbudeti
Västerås samt e—handelns tillväxt ha störst påverkan på den
egna sällanköpsvaruhandeln. Sala kommer fortsättningsvis, helt
naturligt, att ha ett utflöde i sällanköpsvaruhandeln.

Handelns dragningskraft - försäljningsindex

Försäljningsindex har haft en stabil utveckling under de senaste
10 åren, från index 59 år 2007 till index 66 år 2018, vilket är

anmärkningsvärt med tanke på närheten till Västerås och den
omfattande expansion som har skett på Erikslund under den

här tidsperioden. Andra kommuner med liknande förutsättningar

har betydligt lägre försäljningsindexi sällanköpsvaruhandeln.  I
jämförelse med genomsnittet, index 44 i kommungruppen med

jämförbara kommuner, ligger Sala högt med 66.

Utrymme och tillväxtpotential

Befolkningen växer något men konsumtionstillväxten reduceras
på grund av e-handeln. Mot bakgrund av konkurrensen och att
Sala redan idag har ett högt försäljningsindex i

sällanköpsvaruhandeln (66) och därmed behåller en hög andel

köpkraft blir utrymmet för vidare expansion med nya ytor
begränsat. Det tydliggörs inte något behov av omfattande nya

ytor men samtidigt sker det hela tiden strukturförändringar inorn
handeln. Den befintliga handeln förändras, omlokaliseras,

minskar/ökar sina ytor, vissa stänger ner eller på andra sätt

förändrar sin marknadsnärvaro. Det skapar möjligheter för nya
aktörer att etablera sig. Behovet av total nettoyta inom

sällanköpsvaruhandeln är begränsat men det finns fortfarande

lokalbehov. Det kan handla om att tillskapa nya ytor inom

befintligt bestånd vilket betyder att det fortfarande måste ske ett
arbete med ytorna.

Omlokalisering

Omlokaliseringar inom kommunen kan skapa en mer samlad

handel och frigöra ytor till andra verksamheter. Det kan finnas
handelsaktörer som idag haregna lägen men som möjligen

skulle vilja vara lokaliserade tillsammans med andra, till

exempel i Fridhem. Omstruktureringar och omflyttningar inom
befintligt bestånd innebär inte nödvändigtvis någon ny
handelsyta men kan skapa förbättrade förhållanden och frigöra
utrymme för andra/nya verksamheter. Tillkommande
sällanköpsvaruhandel bör främst koncentreras till de centrala

delarna av Sala, företrädesvis stadskärnan och Fridhem.

Begränsade utvecklingsmöjligheter inom övriga

kommunen

En relativt svag befolkningsutveckling i kombination med stark

konkurrens från e-handeln och Västerås som handelsstad

begränsar kraftigt möjligheterna till en utökad sällanköpsvaru-

handel i övriga delar av Sala kommun.
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Förutsättningar för handel - boende och arbetande

En stads storlek och utveckling bestäms ytterst av hur stor
efterfrågan är. Om en stad kan locka till sig fler boende,
arbetande och besökare finns det goda förutsättningar att växa.
Salas stadskärna har en mycket betydelsefull roll och position
för att göra hela kommunen mer attraktiv att bo, arbeta och leva
inom. Men stadskärnan har fler funktioner än att endast vara en
handelsplats. Handeln är viktig och kan sägas vara en motor

men handeln kan också dra nytta av besöksflöden som andra

verksamheter skapar.

Sala har en hög andel, cirka 20 procent, boendei, eller  i  direkt

närhet till stadskärnan. Antalet boende är en mycket

betydelsefull faktor när det kommer till att skapa goda

förutsättningar för handeln. Vidare förtätning i stadskärnan och
andra centrala lägen är också positivt för handelns utveckling.

Kommersiellt utbud

Inriktningen på det kommersiella utbudet bör vara mot

shopping, caféer, restauranger, vardagshandel som livsmedel,
apotek och Systembolag, kommersiell service som banker,

mäklare, frisörer, hud-lskönhetsvård, friskvård, gym med mera.

Den mysiga och småskaliga staden utgör en skillnad och en
helt annan plats gentemot de större handelsplatserna i

omlandet. Besöksanledningarna skiljer sig också åt. Det är
viktigt att lyfta fram det unika med Sala  —  historia, kulturarvet,

den mysiga och charmiga småstaden, de unika butikerna,

personlig service med mera.

Hög kedjenärvaro

Sala har en hög grad av kedjeanslutna butiker, både i
stadskärnan och i det externa området Fridhem. Liknande

städer som Sala har normalt sett inte så många kedjeanslutna

butiker

Det är möjligen det som också gör att Salaborna inte behöver
resa iväg till större handelsplatser i samma utsträckning som
invånare i andra mindre städer/kommuner som har ungefär lika
stor befolkning och en geografisk närhet till en större
handelsstad.

Kedjorna har stor betydelse och påverkan på utvecklingen i
Sala. lstadskärnan står kedjorna för närmare 70 procent, cirka
250 miljoner kronor, av sållanköpsvaruhandelns omsättning på
370 miljoner kronor. I externområdet Fridhem uppgår kedjornas

andel av omsättningen till över 90 procent, motsvarande cirka

140—150 miljoner kronor.

Unika butiker

Stadskärnan har i antal mätt fler lokala aktörer än
kedjeanslutna. De lokala stårförcirka 30 procent av
omsättningen. De är betydelsefulla för att bibehålla Salas särart
och unicitet i förhållande till andra städeri omlandet.
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Enligt WSPs erfarenhet innefattar utveckling av handel och
service många olika delar och aspekter. Nedanstående punkter

exemplifierar några områden som kan omfattas.

~  Ökad tillgänglighet, att det ska bli lättare att hitta in till staden

— för besökare, förbipasserande med flera. Tydlig— och

synliggöra stadens entréer.

.. Förstärka stadskärnans koppling till närområden och

destinationer (Sala station, Sala Silvergruva med flera).

e  Förtätning och ökad koncentration av handel, restaurang och
service.

. Förbättrade förutsättningar för både kedjor och lokala
handlare.

., Tillföra livsmedelshandel.

»  Förkortade stråk.

.  Säkerställa och skapa fler ankare och målpunkter.

a  Aktivera ytor där ingenting händer (Stora Torget). Skapa
mötesplats, öka närhet och tillgänglighet med parkering och
därmed eliminera barriäreffekter.

. Möjliggöra temporära verksamheteri tomma lokaler.

= Utveckla och stärka trygghet, trivsel och en välkomnande

atmosfär som en stadskärna kan erbjuda.

Stadskärnan kommer sannolikt att ha en annan framtida roll och

innehåll. Det behövs här samling och kraft för att rusta sig mot
framtiden, att ligga rätti utbud och erbjudande  —  inte bara nu

utan på lång sikt. Sala behöver inte nödvändigtvis utbyggnad i
mer yta utan snarare förädling, förtätning, förändring i innehåll,

branschmix - det vill säga ”rätt" butik/bransch på "rätt” plats i

syfte att maximera flöden, skapa besöksanledningar och ökad
attraktivitet.

 

Att utveckla handel och service i en stadskärna är en komplex

process då ingen enskild aktör har ensam rådighet. Det finns

flera aktörer som alla har möjlighet att påverka utvecklingen på

olika sätt - kommunen, fastighetsägare, handelns aktörer med

flera. För att utvecklingen ska bli effektiv och framgångsrik är
det viktigt att utveckla organisation och process. Enligt WSPs

erfarenhet har det visat sig att det äri rätt process som

framgången ligger.
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akgrund och syfte

För att utveckla stadskärnan och stärka handel, restauranger !  x' ,/"x /  ] , . .._= ”i"?

och service i Sala kommun har kommunen även efterfrågat ett . , / nig, ;  ,_ i  '
kunskaps- och faktaunderlag kring stadens tillgänglighet, _”; _, '
framförallt vad gäller parkeringen. g” . gg,

Det övergripande syftet med parkeringsuppdraget är att ta fram

ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för arbetet med
att stärka och utveckla Salas stadskärna.

,"???

Övergripande mål är att:
—>'

»  Genomföra en kartläggning och nulägesanalys av w i
parkeringen i, den för handeln kommersiella stadskärnan ' . gr

idag, där avgränsningen enligt handelsanalysen har
utgjort utgångspunkten.
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.  Ge förslag till åtgärder föratt förbättra tillgängligheten

med bil och bidra till att stärka handeln i Sala.

.  Föra en diskussion kring framtida parkeringsbehov
(parkering tillkommer/försvinner, verksamheter

tillkommer/försvinner samt allmänna trender).

 

\\\  )
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Begrepp inom parkeringsområdet

Med bilplats (p) avses plats för bil. En parkeringsanlaggning
består av flera sammanhängande bilplatser. En parkerings-

anläggning kan vara markparkering på kvartersmark, parkering
i garage, på tak eller i form av parkeringshus. Dessutom
förekommer parkering på gatumark i form av kantstens—

parkering. Parkeringstal (p-tal) är kvoten mellan en
verksamhets behov av bilplatser och verksamhetens yta. P-talet
anges i antalet bpl per i 000 kvm uthyrbar yta.

Beroende på typ av verksamhet, framgång och läge erhålles
olika parkeringsbehov. Det kan variera från 5 till 60 bpl  /  1 000
kvm uthyrbar yta. Mindre orter upp till ca 50 000 invånare, dit
Sala hör, har generellt sett högre parkeringsbehov än större

orter. Ett lägre markpris gör även att besökare och kunder är

mer vana med högre p-tal. Andra faktorer som påverkar
efterfrågan är parkeringens kvalitet samt alternativa mål och
färdmedel.

Med nyttig parkering menas parkering som står till buds där och

när den efterfrågas. Avståndet mellan bilplats och målpunkt
måste vara acceptabelt och i förekommande fall ska avgiften
vara rimlig och regleringen vettig. Dessutom ska det vara rent,
tryggt och snyggt.

Vi sidan om gallerian Sala Torg i Sala återfinns andra

verksamheter utmed några av de centrala gatorna. De av dessa

verksamheter som är besöksintensiva har större behov av bra

och näraliggande parkering än de som är mindre besöks—
intensiva såsom bostäder och kontor. De besöksintensiva

verksamheterna utgörs av detaljhandel, restauranger, caféer,
kommersiell service, bibliotek, bio och liknande. Detaljhandeln
kan delas upp i dagligvaror och sållanköpsvaror. Systembolag

ingår sedan några år i gruppen dagligvaror. Gruppen omfattar
även livsmedelsbutiker, apotek, blommor, kemtekniska artiklar.
Sällanköpsvaror omfattar kläder och skor, hemutrustning,

fritidsvaror och byggvaror.

Handelstrender

lVlånga verksamheter utgörs ofta av mindre butiker inne i

stadskärnan, men en del som är mer Iogistikkrävande tenderar

att etablera sig i mer halvexterna lägen en bit bort. Planeringen
av handelsplatser i externlagen såsom Erikslund iVästerås blir
alltmer ovanligt. Trenden är att bygga stad runt befintliga

handelsplatser. Det finns en stor variation av butikskoncept, ett

koncept som blir alltmer vanligt är lågprisstormarknader. En

stormarknad kan innehålla både dagligvaror och

sållanköpsvaror. Begreppet volymhandel blir alltmer obsolet; de

flesta verksamheter som uppfattas som volymhandel säljer
mest mindre artiklar, undantaget är byggvaror. Därför har även

så kallade citykoncept av tidigare externa aktörer börjat få
fotfäste.
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Parkeringens betydelse för besökaren

Hur viktig god tillgång på bilplatser framgår av figuren. Figuren
visar viktning av olika kriterier avseende val av dagligvarubutik
som man besökeroftast; källa: Wärnhjelm, KTH 2015.

Konsumenten angav i studien parkeringsmöjligheterna som
viktigt vid val av inköpsplats och generellt sett tillgängligheten
med bil. Endast kvalitet och sortiment var viktigare.

Slutsatsen är att om det finns behov av mer handel i

stadskärnan för Sala, blir parkeringsfrågan central för framgång.
Saknas däremot skäl att besöka stadskärnan utöver idag,

kommer inte parkeringen i sig att mer än marginellt förbättra

situationen.

Parkeringstrender

Parkeringsfrågan är alltjämt central. Handel kräver och
förutsätter god tillgänglighet. Tillgänglighet är den helt
avgörande faktorn för utveckling av handel, både vad gäller

handel i butik och på nätet. Kunderna måste kunna ta sig till
butiken, annars blir det helt enkelt inte någon affär. God
tillgänglighet handlar om trafik, öppettider och närvaro i andra

kanaler. Dessvärre förstår inte alla detta. Även om

parkeringsfrågan kan upplevas som relativt gammal och uttjatad

är den fortfarande helt central för var handeln ska kunna

etablera sig liksom framkomligheten med bil. I dagsläget är
trenden att människor ska gå eller cykla istället för att åka bil.
Det är i grunden en positiv målbild och vision men som inte
alltid stämmer med verkligheten, med handelns villkor och hur

svenska städer ser ut och fungerar. Bilen kan, även för

människor som bor i närområdet, vara att föredra vid besök hos

berikande gatuplansverksamheter.

IVIånga faktorer pekar på att vi fortsatt kommer att leva i ett
bilberoende samhälle. Orsakerna är att boendet blir alltmer

utspritt, andelen förvärvsarbetande ökar och bilinnehavet ökar

(utom i de mest centrala delarna i större städer).

' i 2 3 -l 5

Varornas kvalitet

Sommenlel

Gratis parkering

Goda pmkenngsmoil.
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Kartläggning av parkeringsutbud och  -nyttjande
Inledning

Metod

Nuläget har analyserats genom kartläggning, intervjuer och
inventering. Frågor som WSP har analyserat är antalet

bilplatser, belägenhet, reglering och hur de används.
Kommunens parkeringsinformation samt tidigare gjord handels-
och parkeringsutredning från år 2006 ingår som underlag.

Nuläget mynnar ut i en diskussion kring framtida parkerings-
behov, där bland annat slutsatser från handelsanalysen utgör

underlag.

Vad en beläggningsstudie besvarar

För att ta reda på om det föreligger så kallad
parkeringsdämpning (försäljningsförlust på grund av för lite

parkering i rätt läge  —  så kallad nyttig parkering) behöver antalet

parkerade bilar räknas i stadskärnan under några dagar, helst
under dimensionerande månad. Normalt görs denna räkning
även utanför butikernas öppettider för att få en uppfattning av

parkörer som primärt ej besöker de besöksintensiva

verksamheterna i stadskärnan. I en ort av Salas storlek bidrar
dock alla parköret till butikernas omsättning; även de som till

exempel arbetar och låter sin bil stå hela dagen passar på att
göra sina vardagliga inköp i samband med arbetet. Detta
beteende avtarju större orten är.

Beläggningsstudien ger bland annat svar på frågan om antalet

bilplatser i stadskärnan räcker till. Det går även att bedöma
eventuellt omsättningsbortfall och om det råder balans i
stadskärnans olika delar.

Långtidsparkeringen bidrar också till handeln

Normalt skiljer man på korttidsparkörer och långtidsparkörer,
där de som parkerar kort tid är viktigare för handeln. De som

parkerar lång tid har andra ärenden i stadskärnan, till exempel
arbete. På mindre orter, där marknadsunderlaget är litet och
konkurrensen hård från stora handelsplatser, blir dock även

bidraget från de som står längre tid viktigt för handeln. Ett
nyckeltal är att en förvärvsarbetande dagbefolkning om tre till
fem personer motsvarar en boende i närområdet med hög

lojalitet. Dessutom genererararbetsplatser ett bra underlag för
caféer och restauranger. Det arbetar ca 2 000 personer med
gångavstånd till Stora Torget (600 meter fågelvägen). Detta
motsvarar nästan 10 procent av kommunens invånare.

Långtidsparkörer är dock inte alls lika avståndskänsliga

(avståndet mellan bilplats och butiksentré) som
korttidsparkörer.
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Kartläggning av parkeringsutbud och  -nyttjande
Utvecklingen från  år 2003fram till idag

Resultat från  tidigare  studier

Enligt tidigare kommunala utredningar fanns det 1 464 bilplatser
i  stadskärnan (år 2003 och år 2004). Dessa fanns inom
markerat område i figuren till höger. Området som studerades
år 2003 och år 2004 avgränsades av Ringgatan-Ekebygatan-
Vasagatan-Väsbygatan. Handelsstråken utgör endast en
mindre del av detta område.

2003 och 2004 års beläggningsstudie

Parkeringsmätningen från november är 2003 visade att
markparkeringen vid Fredstorget var mest populär (lördagar vid

lunch), följt av kantstensparkeringen utmed Drottninggatan
(måndagar på eftermiddagen). Det var endast dessa som hade

en beläggning över 90 %. Fiskartorget nådde som högst en

beläggning på drygt 70 % (fredagar vid lunch). I april är 2004
var beläggningen högre. Fredstorget, Konstmästaren och

Drottninggatan var i det närmaste fullbelagda både fredag och
lördag. Fiskartorget nådde även är 2004 som högst en

beläggning på drygt 70  %  (fredagar).

2006 års beläggningsstudie

År 2006 fanns det enligt uppgift 1 386 bilplatser i stadskärnan,

dvs något färre än är 2004. Under onsdagen i oktober är 2006
var beläggningen hög på Fredstorget, medan den var betydligt
lägre på andra parkeringsplatser i centrum. Från 2006 års
handels- och parkeringsutredning:

”Beläggningen låg under onsdagen på i snitt 50  %  för hela

centrum. Dock är några anläggningar ful/belagda, och den för

handeln viktiga anläggningen pä Fredstorget var ful/belagd från

10 till 13, med hög beläggning även senare under dagen.

Fredstorget var belagt till 48  %  redan klockan 9, vilket tyder på

att det inte endast är butiksbesökande som parkerar där. Kl 9,

i

i

dvs en timme innan butikerna öppnade, var i snitt ca 40  %  av
platserna belagda, vilket betyder att en stor del av de

parkerande är arbetande eller andra icke—butiksbesökare.

Under fredagen var beläggningen högre, med en nära 60-

procentig beläggning pä det totala antalet bilplatser under en

stor del av dagen. Fredstorget är ful/belagt från 10 till 15 och

hade en nära fyrtioprocentig beläggning redan kl 9. Under
lördagen var beläggningen lägre än under fredagen, troligen

beroende på att det inte stod arbetande pä parkeringsplatserna,

som det gör under vardagarna.  ”

. .. .. , Avgränsningtidigare
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Område inom vilket tidigare parkeringsbeläggningar gjorts och den
föreliggande handelsutredningens avgränsning.
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Kartläggning av parkeringsutbud och  -nyttjande
Utvecklingen från  år 2003fram till idag

Fiskartorget hade år 2006 som högst en beläggning på 60 %
under onsdagen, 80 % under fredagen och 90 % under
lördagen. På lördagen hade Fredstorget en beläggning på nära

100 %. Det var alltså övriga parkeringar som hade en lägre

beläggning på lördagen jämfört med fredagen.

Brist på parkering år 2006

Utredningen från år 2006 angav att omsättningsförlusten för
handeln i Salas stadskärna orsakad av för lite nyttiga bilplatser

— så kallad parkeringsdämpning — var ca 0,5 % eller ca1
MSEK. Möjligen kunde förlusten vara uppemot ett par MSEK då

de bästa parkeringarna var fullbelagda och kunde ge besökare

intryck av att Sala hade för lite parkering.

Detaljhandelsomsättningen i både kommunen och stadskärnan
har ökat under perioden. År 2007 var omsättningen i kommunen

958 MSEK, År 2018 hade den ökat i nominella tal med 33 % till
1 272 MSEK. Under samma period ökade befolkningen med ca
5 %. Detta borde ha ökat efterfrågetrycket mot de centrala
parkeringsanläggningarna.

En jämförelse med 2019 års beläggningsstudie

WSP har i föreliggande utredning tittat på de p-anläggningar

som främst är till för korttidsparkörer. Vi har genom
okulärbesiktning identifierat ca 709 bpl inom samma

utbredningsområde som år 2003, 2004 och 2006 års räkningar.
År 2006 fanns det 680 stycken bpl avsedda för korttid, det vill
säga det har skett en ökning av bpl-utbudet med  4  % från år
2006 till år 2019. Parkeringstiden har på de större p-
anläggningarna Fredstorget och Fiskartorget sedan år 2006
ökats från max 2 timmar till max 3 timmar.

På de tre stora p—anläggningarna (Fiskartorget, Fredstorget
samt Coop-parkeringen) har antalet korttidsplatser ökat från

371 till ca 378, vilket motsvarar en ökning med 2 %. Det har
även tillkommit korttidsplatser utmed Ringgatan. Tillsammans
finns här idag ca 94 bpl med max 3 timmar p-tid. Med dessa har

antalet bpl i stora anläggningar ökat med 27 %.

Normalt sett är sammanhållna p-anläggningar bättre än
utspridda bilplatser; dock ligger bilplatserna utmed Ringgatan

över 150 meter ifrån butikerna i stadskärnan, vilket i en ort av

Salas storlek är långt bort.



94

WN  )

Kartläggning av parkeringsutbud och -nyttjande
Hur (ai/platserna i Salas  stadskärna används  idag

WSP har genomfört en stickprovsräkning tisdagen  den 8
oktober, 2019 (mellan kl.14 och 16). Denna har kompletterats

med en beläggningsstudie tre  dagar  under novemberveckan 46.

Normalt ska dimensionerande månad vara oktober och ej
november. En jämförelse mellan stickprovsräkningen  i  oktober
och beläggningsstudien  i  november indikerar att beläggningen
var 5—10 % högre i oktober. lVlånadsvariationen brukar inte vara

så stor mellan dessa månader. Oktober brukar endast ha någon
procentenhets högre beläggning. Försiktighetsprincipen medför
att beläggningsstudien i november har räknats upp med 5

procent.

Räkningen under tisdagen den 8 oktober, 2019 gav följande
resultat. På 768 bpl (för korttidsparkörer) var beläggningen 52
%. På samtliga närbelägna parkeringsplatser relativt A-stråket

var beläggningen runt 45 % i november är 2003 (måndag em)
och 55 % i april är 2004 (måndag lunch). Ioktober år 2006 låg

beläggningen under onsdagen på i snitt 50 % för hela centrum.
En slutsats är att samtidigt som utbudet på bpl har ökat med 4

% sedan studien är 2006 har beläggningen stigit med ett par

procentenheter.

Beläggningen på 52 % fördelade sig ojämnt, vilket framgår av
figuren till höger.

Inom ett gångavstånd av 150 meter från bpl till butikerna på A-
stråket (dvs för handeln nyttig parkering) är beläggningen 68 %,

dvs vid detta tillfälle rådde det inte någon brist på
korttidsparkering i stadskärnan.
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Beläggningepn på de 709 bpl med max p-tid om 3 timmari

stadskärnans olika delar. En beläggning om ca 90 % kan upplevas

som 100 % av besökare. Röd fyllning är stora p-anläggningar. Vit
fyllning är kantstensparkering.
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Kartläggning av parkeringsutbud och  -nyttjande
Aktuell  parkeringsräkning

Tidpunkt för beläggningsstudien

Under tre dagari november är 2019 (onsdagen den 13

november, fredagen den 15 november och lördagen den 16
november) genomfördes en beläggningsstudie i Sala
stadskärna. Resultatet visas i figurerna påföljande sidor och
nedan till höger.

Områdesdefinitioner visas i figuren överst till höger.

Onsdagsräkningen

Beläggningen varierar på de olika anläggningarna. Fredstorget

är den viktigaste parkeringen för handel. Den var fullbelagd
mellan kl.10.30 och 12.30. Den hade hög beläggning även
under senare del av dagen, vilket var fallet även vid räkningen

år 2006. Efterfrågetryoket mot parkeringen har dock ökat sedan
år 2006: redan kl. 09 är den belagd till 70 % (år 2006 var det 50
%). Avståndskänsligheten är stor: bilplatser inom en radie på
150 meter från A-stråket var beläggningen 80 % från kl. 10.30
till 12.30. Utanför den radien sjunker beläggningen utmed till

exempel Kungsgatan, Coop och Ringatan till som mest knappt
40 %.

Det finns önskemål om längre parkeringstid på parkeringar på
Drottninggatan i och med besök till begravningsbyrå och
tandläkare tar mer än 30 min.

Slutsats: korttidsparkeringen räcker till, fast med en liten

marginal.
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lVluIet men skön temp, någon plusgrad, inget regn, vindstilla.
På Ringgatans parkering stod ett stort antal bilar uppställda
hela dagen trots att maximal p-tid är 3 timmar.
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Kartläggning av parkeringsutbud och  -nyttjande
Aktuell  parkeringsräkning

Fredagsräkningen

Under fredagen var beläggningen högre än under onsdagen. År
2006 var Fredstorget belagt till 100 % från kl. 10 till 15. 2019 var
det fullbelagt mellan kl. 10.30 och 14.30 (alltså en något kortare

tid). På bilplatser inom en radie på 150 meter från A-stråket var
det fullt från kl. 11 till 14.30.

Slutsats: det förelåg en viss omsättningsförlust under några
timmar mitt på dagen för handeln som helhet i stadskärnan. Det
uppstod så kallad parkeringsdämpning.

Lördagsräkningen

Under lördagen toppade beläggningen mellan kl. 12 och 13, då
den nådde drygt 80 % för bilplatser inom 150 meter från A-

stråket Efter kl. 13 sjönk beläggningen snabbt.

Slutsats: korttidsparkeringen räcker till.

Beläggning fredagen 15 nov 2019
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Beläggning lördagen 16 nov 2019
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Småregn, gråmulet, fyra plusgrader och lätt vind. Under
lördagen kan även långtidsparkeringar nyttjas av besökare.
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Kartläggning av parkeringsutbud och -nyttjande
Aktuell  parkeringsräkning

Sammanfattning

Generellt så räcker parkeringen till sex dagar av sju. Den för

stadskärnans handel viktigaste parkeringen, Fredstorget, blir
dock fullbelagd minst ett par timmar varje vardag och på
fredagar upp till fem timmar. På fredagar råder det en brist på

parkering för korttidsbesökare.

Det behövs ytterligare ca 50 bilplatser inom 150 meter från A—

stråket för att helt ut lösa detta underskott. Det är vad den

kapade toppen på kurvan indikerar. De som skulle ha nyttjat

dessa 50 bilplatser parkerar antingen på parkeringar längre

bort, väljer andra tider när det finns ledig plats. byter till
kollektivtrafik (ett fåtal) samt väljer andra inköpsställen (i
Västerås exempelvis).

Eftersom det endast är en dag i veckan under fyra—fem timmar
som det råder brist på nyttig parkering, blir den bortdämpade
omsättningen ej så stor. En parkering på Stora Torget skulle

avhjälpa en del av bristen. Fullt utnyttjat rymmer Stora Torget
ca 100 ppi. Om upp till halva torget nyttjades för parkering

skulle torgets stadsmässiga kvaliteter kvarstå och till och med
kunna förstärkas (bättre markbeläggning och mindre ”död” yta).
I detta scenario skulle en parkering på Stora Torget bara

behövas på vardagar (i huvudsak fredagar) och ej på helger då
behovet är lägre.

Beläggning fredagar odämpat
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Några erfarenheter

Inledning

Nedan följer  några exempel på kantstensparkeringens
betydelse. Exemplet  i  Motala gäller kantstensparkering utmed

det centrala torget.

Parkering på torget  i  Motala

År  1988—89 satsade  kommunen  mycket på torgets miljö i
Motala, bland annat blev den norra delen en gågata. En negativ
effekt blev att några kantstensparkeringsplatser försvann. En
effekt av införandet av gågata är att det inte går att köra bil över

torget, vilket drabbade den östra sidan. Handlare och
fastighetsägare menade att gågatan blev ”prestigens seger över

förnuftet, miljöintressen segrade över ekonomiska”. ”Ingen går
där, inget bra läge. Det var fler folk på gågatan när den var
bilgata.” Kommunen menade att reaktionerna var överdrivna.
Figuren till höger visar effekterna över en 13-årsperiod.

Att nyttig kantstensparkeringen togs bort innebar att butikerna

minskade sin omsättning med 2—3 %  eller ca 1,5 MSEK per år.
Detta motsvarade ca 300 000 SEK per bilplats och år i dagens
penningvärde. Att tillåta kantstensparkering utmed Stora torget i

Sala skulle kunna få motsvarande positiv effekt.

etydelsen  av  nyttig kantstensparkering

Motala, effekter av bland annat kantstensparkering på torgets

norra sida togs bort (det var en av flera händelser under perioden).

De streckade ringarna representerar stadskärnedelar med olika
utveckling av hyresförmåga. Procentsiffrorna (i fetstil) anger
förändring i hyresförmåga för hybriden ”citybutik”. TP är förkortning
för kommersiell tyngdpunkt (plats med högst hyresförmåga). Den
har förflyttat sig åt nordost under perioden. De tjocka pilarna anger

centrumvandringsriktningen. Källa: Centrumvandring, KTH.
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Betydelsen av nyttig kantstensparkering
Några  erfarenheter

Kantstensparkering och känslan av stadsliv och trygghet

lstort sett i varje stad som WSP har utrett finns det

markparkering, p-garage eller kantstensparkering i  anslutning
till handel och service. Det är endasti mycket centrala lägen  i
större städer eller i direkt anslutning till tunnelbana eller
bussterminaler som parkeringens betydelse i princip elimineras.

Det är med andra ord svårt att hitta exempel på levande
handelsstråk som endast är möjliga att nå via allmänna
kommunikationer, gång och cykel. Undantaget är gågator i de
större städernas stadskärnor. På andra platser med otillräcklig

tillgänglighet är det svårt för många verksamheter att skapa
lönsamhet. Parkering utmed butiksfasader ökar upplevelsen av
stadsliv och trygghet, se exempel nedan och till höger.

Ef: ,  l I »
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Kantstensparkering i Mönsterås.   
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Exempel på en trevlig gatumiljö med parkerade bilar.
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Kantstensparkering (vid nyproduktion och förnyelse) utmed
Landsvägen i Sundbyberg.
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etydelsen av nyttig kantstensparkering
Att organisera kantstensparkering på ett  optimalt sätt i  Sala

Koncentrerad kantstensparkering nära A-stråk

Vid sidan om eventuell parkering på Stora Torget kan det finnas

möjligheter att i Sala tillskapa fler nyttiga bilplatser genom

utökad kantstensparkering. Dock behöver den utformas på rätt
sätt så att det inte blir som utmed Kungsgatan (i Sala), där

beläggningen som högst når 45 % (vilket endast sker på
fredagar).

För att den ska upplevas som nyttig bör den samlas (i ett
tillräckligt antal) och placeras i A—stråkets absoluta närhet. Så
har man gjort i både Bollnäs och Söderhamn med lyckat
resultat. I Söderhamn är till och med kantstensparkeringen
(snedställd parkering) mer attraktiv än den samlade
markparkeringen i anslutning till busshållplatsen.

Kan man samla kantstensparkering utmed en gata ett kvarter
ifrån A-stråket skulle strukturen från Bollnäs och Söderhamn

kopieras. En sådan gata är Fredsgatan (om det är trafiktekniskt
möjligt att ha kantstensparkering på Fredsgatan har ej
studerats).

Betydelsen av tydlighet

En annan parkeringsegenskap som besökare till handelsplatser
uppskattar är tydlighet: enkelt att hitta och enkelt att förstå. l
Sala centrum parkerar man gratis med P-skiva och det får
endast ske på platser markerade och skyltade med vägmärke
för parkering. Samtidigt är parkeringen spridd på många gator
med olika maximala uppehållstider från 30 minuter till 3 timmar.
lVler enhetlighet för korttidsparkeringen skulle förbättra för
besökaren.

Fredsgatan idag.
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Parkering och stadskärneförnyelse
Parkering på Stora Torget skulle ge  ökad  lägeskvalitef

Inledning

Nedan följer en diskussion kring två olika situationer i Sala. Den
första behandlar frågan om att skapa parkering på Stora Torget.

Den andra situationen är den nyligen uppkomna frågan om att

ersätta parkeringen på Fiskartorget med ett parkeringshus

inklusive bostäder.

Bakgrund

Att tillskapa parkering på Stora Torget skulle innebära en

lägesförbättring för verksamheterna i närheten. Hur stor denna

förbättring blir bero bland annat på om det råder underskott på
bra belägna platser i centrala Sala eller inte de tider platserna

efterfrågas.

Varför parkering är viktig för butikernas framgång i orter av

Salas storlek beror bland annat på att konkurrensen har ökat

våldsamt, konsumenter har blivit mer lättrörliga, kraven på
tillgänglighet har ökat samt att kollektivtrafiken inte har
tillräckligt stor omfattning och funktion.

En studie som gjordes avseende bland annat Karlskoga (som

ungefär är i Salas storlek) visade på att en bilplats bidrog med

0,4 MSEK per år (källa: Centrumfunktion, KTH). Upp till 60 %

av kunderna åkte bil och stod för upp till 70 % av handelns

intäkter.

Studien visade även på hur avståndskänslig parkeringen är. Ett
stort tidsavstånd till eller i anläggningen reducerar intresset.
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En undersökning i Borås visade att parkeringsplatsens

närhet till inköpsstället var viktigare än p-avgiftens storlek.
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Parkering och stadskärneförnyelse
Parkering på Stora Torget skulle ge  ökad  lägeskvalitet

Modell för att värdera parkering på Stora Torget

Vi har valt att använda oss av följande tillvägagångssätt för att
beskriva kommersiella effekter av scenariot

parkeringsanläggning på Stora Torget.

Modellen visar i sin ursprungsform sambandet mellan
observerad lägeskvalitet och försäljningsmöjlighet för de
branscher/företag/profiler för vilka den är avstämd inne i en
stadskärna eller ett köpcentrum. Modellen arbetar med relativt
lätt observerade parametrar. Parametervärdena för olika lägen i
ett centrum ansätts genom observation på plats enligt en viss
systematik och i ett poängsystem. Poängen i varje observerat
läge summeras.

Ett läge kan maximalt få poängsumman 100. Det vill säga ett
läge med 100 poäng är perfekt på alla punkter, vilket i praktiken
är omöjligt. Vanligtvis slår poängen mellan 30 och 70. En butiks
framgång grundläggs av ett antal inre och yttre parametrar.
Denna modell behandlar endast de yttre, dvs läget. Med olika
åtgärder kan lägespoängen förändras med åtföljande justering
av omsättningsmöjligheten.

Modellen är avstämd mot tre ortsstorlektar: storstad, mellanstor
stad, liten stad samt stort köpcentrum. lstora städer är utbudet
stort och den lokala konkurrensen är hög, men det finns en
marknad för (nästan) alla typer av verksamheter i centrum.

Tillgängligheten med kollektivtrafik är god medan

billtillgängligheten ofta är låg.

lmellanstora städer kan utbudet fortfarande vara stort. Den

lokala konkurrensen är hårdare än i storstad därför att

marknaden är mindre. Det finns fortfarande ett lokalnät för

kollektivtrafik. Biltillgängligheten är vanligen ganska bra.

l små städer är utbudet litet, speciellt inom specialvaror.

Konkurrensen är hög. Biltrafiken svarar för den allra största

delen av inköpsresorna till centrum. Sala definieras här som en
liten stad.

Modellen hanterar även olika branscher (Citybutik, Dagligvaror,
Ur-Optik, Guld etc). Vi har valt att studera branschen "Citybutik"
som är ett genomsnitt av olika branscher som man återfinner i
en stadskärna. Genom att välja denna bransch kan även en

jämförelse göras med hur det kommersiella läget såg ut förde
olika stråken i Salas stadskärna år 2006 (då en liknande analys
gjordes).

Viktiga händelser som har ägt rum efter år 2006 och som kan
orsaka centrumvandring i stadskärnan är:

=  Galleria Sala Torg etablerades år 2008,

.  Domus försvann år 2006,

-  Genomfartstrafiken mellan bland annat Stockholm och
Dalarna försvann år 2008 från Ringgatan samtidigt som
gatans miljö förbättrades.

' Centralt belägna p-anläggningar har försvunnit i stadskärnan
sedan år 2006.

Gramlama [fix /I Stråket

» Parkeringen j—————+b l__: Mil'tm

L Kollektirlmlikcn NX; ltonlumnscn

Dessa sex lägesparametrar viktas olika beroende på vilken

bransch/sortiment/ företag man studerar och vilken typ och
storlek av ort det gäller.
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Parkering och stadskärneförnyelse
Parkering på Stora Torget skulle ge  ökad  Iägeskva/ité

En ökning av lägeskvaliteten innebär att
omsättningsmöjligheten ökar (om marknadsutrymme finns),

sambandet visas  i  figuren till höger.

Resultat

Figuren på nästa sida visar att Stora Torget inte bidrar till att

skapa sammanhängande stråk. I nuläget kan torget inte sägas
vara en komparativ styrka utan utgör snarare en barriär i

staden. Torgets markbeläggning som inte är så lättgången
bidrar och förstärker barriären. Centrumet är relativt utspritt,
300 meter från känt till kant (Coop ingår ej i centrum). Detta kan
jämföras med till exempel Linköpings stadskärna som är 450
meterlång.

Den viktiga maxpoängen indikerar ett, från kommersiell

synpunkt, bra framtidsscenario. Ett utslätat centrum förfelar
tillgångarna. I Sala ligger två bankeri bästa butiksläge. Över 60
lägespoäng: stark utvecklingspotential. Här vill. om marknaden

räcker till, nya starka koncept naturligt etablera sig; övriga lägen
behöver bearbetas. Mellan 50 och 60 lägespoäng:

lägeskvaliteten är så bra att den under normala omständigheter
kommer att vidmakthållas.

Figurerna på de kommande två sidorna visar den kommersiella
lägeskvaliteten i Sala idag och med en tänkt parkering på Stora
Torget.

Sambandet mellan poäng och omsättningsmöjlighet.
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Parkering och stadskärneförnyelse
Parker/"ng på Stora Torget skulle ge  ökad  lägeskva/itet

Nedanstående figur visar hur kommersiellt starka de olika

    

  

En parkeringstid på max 30 minuterdrar ner lägeskvaliteten,

stråken i stadskärnan är idag (2019). Sedan år 2006 har helst ska man tillåta besökare att vara i stadskärnan i minst 2

stadskärnans kommersiella Iägeskvaliteter förskjutits söderut. timmar.
ff), , " i..] »",m' l'll*'i,'.","."n,'l' "' ".X- 7"”? CS .  \\\2\

by” a .
.  I . _' '  ind £ .  X
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"ö .. . . , 3 a,; -r%% Gatans lageskvalitet fram .; Gaim—"'" __N __ 5;  '  ,,,, 70.1—100poang

A) "; {m  n  {ma . r: $  .

till torget har relativt sett .  ; "  — Nää,-».. g fia/ar
.. .. .; 95."- 60.1—70 poäng
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Kommersiella lägen i centrum, centrumanalys år 2019 för ”Citybutik". Endast gatornas relativa styrka är analyserad. Inne i gallerian kan

andra lägespoäng förkomma. Över 70 lägespoäng ger exceptionella, kommersiella förutsättningar, men är mycket ovanligt i en liten stad
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Parkering och stadskärneförnyelse
Parkering på Stora Torget skulle ge  ökad  lägeskva/itet

Figuren nedan visar hur stadskärnan skulle påverkas
kommersiellt med en markparkering på torget, samtidigt som
torget får en mer gång- och vistelsevänlig yta. lVlarkparkeringen bilplatser när de efterfrågas.

  

   
'n

:;

- _  _ 5.7
LLM—___] - P _4' (» "9:71 .. '"'— n.-

Centrumanalys ”Citybutik” med ökad tillgänglighet till Stora Torget genom ny parkering på torget och

&_

förstärkt torgmiljö.

antas vara gratis och inte för liten. Den ska vara tillräckligt stor
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Parkering och stadskärneförnyelse
Konsekvensen av att markparkering omvandlas till p—hus

Inledning

Konsekvenser på den centrala handeln  i  ett scenario där

markparkeringen på Fiskartorget ersätts med ett parkeringshus
och bostäder diskuteras i det följande.

Erfarenhet av p—hus för besöksparkering på små orter

Erfarenheter av att ersätta markparkering med p-garage eller p-

hus är att ju större staden är desto mindre blir de negativa
effekterna på handeln. lStockholm  har flera större

handelsplatser ersatt markparkering med bostäder och p-

garage.  På mindre orter står däremot flera p-hus ganska
tomma.

Då man bedömertillgängliga bilplatsers värde är det viktigt att

notera att bilplatser i däck (och bilplatser med avgifter) är

mindre "värda” ur besökarens perspektiv än välbelägna
markparkeringar. En bilplats i garage motsvarar ca 75  %  av en

välbelägen bilplats i markplan.

Avståndet från bilplatsen till verksamheternas entréer har också
betydelse  i  detta  sammanhang. Erfarenheten från ett stort antal
centrum— och handelsprojekt visar att värdet ur besökarens
synvinkel kan vara avsevärt lägre, siffran 75  %  beror i hög grad
på besökarens upplevelse av avstånd och tillgänglighet. En
parkeringsutredning avseende Södertälje stadskärna visade att
i Lunagaraget var beläggningen endast 28  %  trots att
beläggningen  i  övrigt låg nära 100 %.

Behovet av långtidsparkering i Sala

Figuren till höger visar att det råder ett underskott på bilplatser.
på fyra av de fem studerade p-anläggningarna för
långtidsparkering.

För de fyra p-anläggningarna norr och öster om A-stråket blir
underskottet härlett ur figuren ovan  20—25 %  dimensionerande
tidpunkt (vilket motsvarar  30-35  nyttiga bpl).

Det råder enligt uppgift ett underskott på långtidsparkering idag
och det finns behov av parkering under tak för de som nyttjar

boendeparkering och långtidsparkering. Ett nytt p-garage/p-hus
kan möta detta behov.

Den underutnyttjade Coop-parkeringen för korttidsparkörer

skulle också kunna utnyttjas bättre för flera olika
besökskategorier. Idag utnyttjas den endast till ca 30  %  och
detta under ett par timmar på fredagar och lördagar.

Beläggning onsdagen  1 3  nov  7.019
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Beläggningen på fem centrala p-anläggningar avsedda för
långtidsparkering onsdagen den 13 november..
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Parkering och stadskärneförnyelse
Konsekvensen av att markparkering omvandlas till p—hus

Beläggningen på  olika  p-anläggningar är ojämn beroende på

var  i  förhållande  till stadskärnan de finns: långtidsparkerlngen

Bråstagatan (25 bpl) söder om stadskärnan har en beläggning

på som mest 70  %  (utom fredagar då den når100 %) och
Ringgatan (94 bpl) nyttjas som mest till 40  %  (utom fredagar kl.

12.00  då beläggningen när 70  %  och övriga timmar 50 %). På
Ringgatan får man idag stå uppställd i max  3  timmar.

Kollektivtrafiken

Om kollektivtrafiken kan sägas följande. Fram till och med år

2006  låg Heby kommun inom Västmanlands län, men

överfördes från och med år  2007  till Uppsala län. Att åka buss i
Sala är gratis och det tar samma tid med buss som bil från

Heby till Sala. En konsekvens blir att till exempel parkeringen

vid Coop nyttjas som ”infartsparkering”, man åker bil från Heby
och parkerar vid Coop och går in till sitt arbete runt Stora
Torget. Det är enligt uppgift generellt ont om långtidsparkerlngar
i centrala Sala. Det vore förstås bättre om det var gratis att åka
buss även från Heby.

Rekommendation

Det kommer att ställas stora krav på ett parkeringshus vid

Fiskartorget (layout och miljö) för att inte skrämma bort

korttidsparkörer.

WSP anser dock att detta inte får hindra planerna på centralt
placerade bostäder, vilka bidrar stort till butikerna i stadskärnan

då dessa boende har hög kundlojalltet till närliggande butiker.
Dessutom alstrar de närboende inte något extra parkerings-
behov. I ett scenario där markparkeringen försvinner från

Fiskartorget, kommer behovet av en annan centralt placerad

och samlad markparkering att öka. En sådan plats kan vara på
Stora Torget.

Konsumentbeteendet ser ut enligt följande: varför ska jag
parkera i ett garage när det finns en markparkering? Därför

kommer många att snurra runt kring Fredstorget i jakt på en

ledig plats före att hitta en plats i garaget på det tidigare

Fiskartorget.

För att mildra en framtida obalans mellan beläggningen på

parkeringen på Fredstorget och  i  ett  framtida  parkeringshus på

Fiskartorget kan man arbeta med dynamiska skyltar strategiskt
placerade i Salas vägnät.
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Sammanfattning och bedömning av  framtida  p-behov

Inget ökat behov av parkering pga ökad tillväxt

Marknadstillväxten riktad mot stadskärnan blir framgent svag då

konkurrensen från Erikslund förvänts öka i kombination med att

allt större del av inköpen sker över nätet. Något ökat ytbehov av
handel och därigenom parkeringsbehov riktad mot handeln

genom marknadstillväxt föreligger inte.

idag finns det ett underskott av parkering

Dock har vi kunnat konstatera ett visst underskott på parkering

idag, främst på fredagar för korttidsparkörer och generellt under

alla vardagar för långtidsparkörer. Det finns samtidigt en stor
reservkapacitet på Coop-parkeringens korttidsdel som kan
brukas effektivare (den utnyttjas idag endast till ca 30 % och
detta under ett par timmar på fredagar och lördagar).

Normalt brukar man skilja på kortidskunder och långtidskunder,

där korttidskunderär viktigare för handeln. Sala är dock ovanlig

för städer i denna storleksklass och typ, då det bor och arbetar

relativt sett många personer inom en radie om 500 meter från

Stora Torget. Därför blir alla typer av parkering viktiga för

handeln genom att man handlar även utifrån var man arbetar.

Centrumvadring och barriärer

Sedan år 2006 har stadskärnans kommersiella lägeskvaliteter

förskjutits söderut men Stora Torget bidrar inte till att skapa
sammanhängande stråk. ! nuläget utgör torget en barriär i

staden. Detta beror delvis (utöver torget) på att centrumet är

relativt utspritt, 300 meter från kant till kant. Detta kan jämföras

med exempelvis Linköpings stadskärna som är 450 meter lång.
Denna barriär skulle försvinna med parkering på torget.

Parkering på Stora Torget medför en lägesförbättring för
verksamheterna i närheten, men kan ytor skapas eller

omvandlas runt torget som kan ta hand om den förbättrade
lägeskvaliteten?

Konsekvenser av en omvandling av Fiskartorget

WSP känner inte till några planer på ett förändrat
parkeringsutbud utöver att Fiskartorgets framtida funktion

diskuteras.

Det kommer att ställas stora krav på ett parkeringshus vid

Fiskartorget (layout och miljö) för att inte skrämma bort en del
korttidsparkörer.

WSP anser dock att detta inte får hindra planerna på centralt
placerade bostäder på Fiskartorget, vilka bidrar stort till

butikerna i stadskärnan då dessa boende har hög kundlojalitet
till närliggande butiker.

Det råder även ett underskott på långtidsparkering idag och det
finns behov av parkering under tak för de som nyttjar
boendeparkering och långtidsparkering.

lett scenario där markparkeringen försvinner från Fiskartorget

och ersätt med p-hus, kommer behovet av en annan centralt

placerad och samlad markparkering att öka. En sådan plats kan

vara på Stora Torget.



 



Detaljhandeln  i  Sala
Dagligvaruhandel i kommunen och centrala Sala
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Detaljhandeln  i  Sala
Dagligvaruhandel i kommunen och centrala Sala

Område beställd Omsättningsklass

2018 (mkr)

Kommunen (utanför centrala Sala)

Livsmedel (när-lminilivs) 2 10-19

Livsmedel (när-/minllivs 1 1-4

Livsmedel (när-/minilivs) 1 under  1

Specialiserad livs 1 5-9

Hälsokost 1 1-4

Blommor 1 under  1

111 Totalt antal: 7  st

Centrala Sala (utanför stadskärnan)

Livsmedel (storbutlk) 3 över 100

Livsmedel (lågpris) 1 50-99

Livsmedel (när-lminilivs) 1 1-4

Livsmedel (när-lminilivs) 2 O

Specialiserad livs 1 1-4

Specialiserad livs 2 under  1

Blommor 1 under  1

Totaltantal: 11 st

Källa: SCB, Butikslista över registrerade arbetsställen (SNl 47) 2018.
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Detaljhandeln i  Sala
Säl/anköpsvaruhandel i Fridhem och i övriga kommunen

Antal

Område butiker*

2018

Kommunen  (ekstadskärnan och Fridhem)

Bok och papper

Cykel, sport och båt

Data  och tele

Heminredning

Järn- och  byggvaror

Konfektion och ekipering

Ur och guld

Övrig sällanköpsvaruhandel
Totalt antal:

(ONNNN—‘m-ANN(D,...

   g.. o.a, ._ -  , Fridhem
: -‘ _

! Kommersiell verksamhet "
; Konfektion och ekipering

Heminredning

, Järn- och byggvaror
_  0 500m Ö  -  -- --, ., , vrig sallankopsvaruhandel 1

i. _, ;, cf” A  .  _  . .  ., ,_ . , Totalt antal: 9  st
Källa: WSP.  Karta över kommersiella verksamheter  l  centrala Sala. Källa: SCB,  Butikslista över registrerade arbetsställen (SNI 47)  2018.

,  '  Dagligvaror

; Hotell
i  0  Restaurang

E  '  Sällanköpsvaror
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Marknadsunderlag
Sala  kommun

Köpkraft detaljhandel och restaurang, år  2018  och prognos år 2022-2030.

Primärområde

Sala

Dagligvaror

-Livsmedel

-Övriga dagligvaror

Sällanköpsvaror

Beklädnad

Hem & Fritid

-Hem

-Fritid

-Bygg

Total

Restaurang

Marknadsunderlag Mkr

2018 2022 2026

752 757 759

553 569 577

199 188 182

592 614 618

180 180 176

412 434 442

140 152 160

161 162 163

111 120 119

1 344 1 371 1 377

252 284 325

Källa: KPG 2018, WSP. Mkr inkl. moms och ifasta 2017 års priser.

2030

765

586

179

631

176

455

171

166

118

1 396

364

Förändring

2018-2022

Mkr %

5 7

16 2.8

-11 ~53

22 3,7

0 O

22 5,5

12 8,8

1 0,8

9 8,0

27 2,0

32 12,8

Förändring

2018-2026

Mkr %

6 0,8

23 4,2

-17 -8,6

26 4,4

-4 -2,3

30 7.3

20 14,0

2 1,7

8 7,0

32 2,4

73 _28,9

Förändring

2018-2030

Mkr %

12 1,7

33 5,9

-20 -10,2

39 6,5

-4 —2,3

43 10,4

31 21,9

5 3,5

7 6,0

52 3,8

112 44.6



Marknadsunderlag
Heby kommun

Köpkraft detaljhandel och  restaurang, är 2018 och prognos år 2022-2030.

åzäändärområde Marknadsunderlag Mkr [;(-335822

2018 2022 2026 2030 Mkr %

Dagligvaror 459 470 478 488 11 2,5

-Livsmedel 338 353 363 374 15 4,7

-Övriga dagligvaror 121 117 115 114 —4 -3,6

“4 Sällanköpsvaror 361 382 390 402 21 5,6

Beklädnad 110 111 111 112 2 1,4

Hem  &  Fritid 251 271 279 290 19 7,4

-Hem 85 95 101 109 9 10,8

-Fritid 98 101 103 106 3 2,6

-Bygg 68 75 75 75 7 10,0

Total 820 852 868 890 32 3,9

Restaurang 154 177 205 232 23 14,9

Källa: KPG 2018, WSP. Mkr inkl. moms och i fasta 2017 års priser.
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19

25

-6

29

1

28

16

5

7

48

51

Förändring

2018-2026

%

4,2

7,7

-5,5

7,9

1,0

10,9

17,8

5,1

10,6

5,8

33,2

29

36

41

2

39

24

8

7

70

79

Förändring

2018-2030

%

6,3

10,8

-6,1

15,5

27,5

8,2

10,9

8,6

51,3
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