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1. INLEDNING OCH 

SAMMANFATTNING



INLEDNING

Bakgrund

I den handelsutredning WSP gjorde åt Karlstads kommun 

inom ramen för projektet Framtidens stad konstateras att det 

finns ett visst utrymme för ny handel i kommunen. 

Rekommendationen i handelsutredningen är att huvuddelen 

av tillväxten bör ske centralt i stadskärnan, men för att 

Karlstad ska kunna fungera som en attraktiv handelsplats i 

stort, kan även viss utveckling av handeln ske externt. 

Rekommendationen i befintlig utredning är att tillväxten bör 

ske i balans mellan centrum och externlägen, för att inte 

stadskärnans överlevnad ska äventyras.

Konsekvensernas omfattning är beroende av faktorer som 

storlek på utbyggnaden, samt var ny handel etableras och 

vilken inriktning (shopping, volymhandel, livsmedel etc) ny 

handel har. Dessutom kan marknadsförutsättningarna 

(konkurrens, köpkraft mm) ha förändrats sedan 

handelsutredningen gjordes (underlag från 2014), vilket kan 

innebära att utrymmet för ny handel också har förändrats.

Med anledning av detta och att kommunen har fått 

förfrågningar gällande etableringar av externhandel, vill 

kommunen fördjupa tidigare genomförd utredning.

WSP:s uppdrag

Fördjupa tidigare genomförd utredning för att hitta den kritiska 

balansgränsen mellan potentiell centrum- och externhandel.

Fördjupningen ska även utreda vilka konsekvenser en 

utbyggnad av externhandeln, utifrån aktuellt planläge, får för 

handel och kommersiell service i stadskärnan, samt behandla 

eventuella konsekvenser för befintliga externa anläggningar 

och annat som kan påverka Karlstads roll som handelsplats i 

stort. Konsekvensutredningen behandlar även hur olika 

inriktning på tillkommande handel påverkar konsekvenserna. I 

konsekvensutredningens avslutande del för en bedömning av 

vilken övre gräns för tillkommande externhandel som är rimlig 

givet att stadskärnan ska ha en god utveckling.

Handelsutredningen innehåller följande delar:

1. Teoretisk bakgrund om externhandel samt exempel från 

referenskommuner

2. Marknadsförutsättningar

3. Konsekvensanalys.

Analysen har gjorts av Henrik Vestin, Jennie Livensjö och 

Ann-Marie Johansson, konsulter vid WSP analys och strategi. 

Ombud för uppdragsgivaren har varit Ann Catrin Kärnä, 

Karlstads kommun.
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SAMMANFATTNING

Externhandel i Karlstad och några 

jämförelsekommuner

Karlstad har, jämfört med referenskommunerna, störst 

andel kunder som kommer från andra kommuner.

De kommuner som har störst andel kunder från andra 

kommuner är också de som har störst externhandel. 

Externhandeln är därmed viktig både för att behålla de 

kunder som finns i kommunen och för att konkurrera om 

kunder i regionen.

Handeln i Karlstads stadskärna har, trots mycket 

externhandel i kommunen, en marknadsandel i nivå med 

jämförelsekommunerna. Anledningen är att en stor andel 

av externhandelns kunder kommer från kommuner i 

Karlstads omland, vilket visar sig i att många av dessa 

kommuner har en svag handel.

Precis som i jämförelsekommunerna har 

dagligvaruhandeln i Karlstads stadskärna försvarat sin 

marknadsandel under perioden 2011-2015. 

Karlstads stadskärna har precis som i 

jämförelsekommunerna tappat marknadsandelar i 

sällanköpsvaruhandeln under perioden 2011-2015. 

Omsättningen i Karlstads stadskärna har också minskat 

under perioden. Samma sak gäller för flera av 

jämförelsekommunerna. 

Handeln i Karlstad är starkt koncentrerad till stadskärnan 

och externhandeln, som tillsammans står för över 80 

procent av handeln i kommunen, och den handel som 

finns i andra tätorter, stadsdelar, bostadsområden med 

mera är mer begränsad än i jämförelsekommunerna. 

Bland jämförelsekommunerna har Eskilstuna och Växjö 

störst andel handel utanför stadskärnan och 

externhandelsområdena. Den viktigaste förklaringen till 

detta är att dessa kommuner inte har något IKEA-varuhus.

Att Karlstads stadskärna har en hög marknadsandel inom 

restaurang ska inte tolkas som att handeln i stadskärnan 

är svag. Det beror mer sannolik på att utbudet i 

stadskärnan är attraktivt och på att det eventuellt är ett 

svagare utbud av restauranger och caféer i externhandeln 

och i andra delar av kommunen.

Branschstrukturen inom handeln i Karlstads kommun, 

med en hög andel beklädnad i stadskärnan och en hög 

andel hem- och fritidsvaruhandel (varav en del är 

volymhandel) i externhandeln, bedöms vara normal för en 

större stad. 
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SAMMANFATTNING

Marknadsförutsättningar fram till år 2030

En successivt växande befolkning i marknadsområdet 

(framförallt i primärområdet) skapar både förutsättningar 

för och behov av mer handel restaurang och service i 

Karlstad.

Köpkraften för dagligvaror är i princip oförändrat i 

marknadsområdet som helhet, men ökar något i Karlstads 

kommun.

Köpkraften för sällanköpsvaruhandel i marknadsområdet 

som helhet ökar med 12 procent fram till år 2030. I primär-

och sekundärområdet ökar köpkraften med hela 17 

procent.

Det finns potential att ytterligare öka köpkraftsunderlaget 

genom att stärka Karlstads attraktivitet som besöksmål för 

turister (både privat- och affärsresenärer).  Det finns 

också möjlighet att få fler av Karlstads invånare att välja 

att handla i Karlstad.

Ett ökat antal studenter i Karlstad kan också stärka 

köpkraftsunderlaget något.

Karlstad är Värmlands klart starkaste handelskommun i 

både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln.

Dagligvaruhandeln i Karlstads kommun har ett inflöde från 

omlandet på cirka 200 miljoner kronor/år.

I sällanköpsvaruhandeln är inflödet närmare 2,4 miljarder 

kronor/år, vilket innebär ett försäljningsindex på 185. 

I kommungruppen Större Städer (kommuner med 50 000 

– 200 000 invånare) är det endast Kalmar, index 198, som 

har ett högre index än Karlstad. 

Utvecklingen i Karlstads handel har under de senaste 5 

åren legat i linje med den i riket som helhet, vilket innebär 

att Karlstad försvarar sin marknadsandel.

Karlstads centrumhandel har en utveckling och 

marknadsandel som liknar den i flertalet jämförbara 

kommuner.

Det finns flera pågående eller planerade 

utvecklingsprojekt för handeln i kommunen, vilket innebär 

möjligheter till ökad omsättning.

Projekt i Karlstads omland innebär dock att konkurrensen 

om kunderna som bor utanför Karlstads kommun ökar.

Precis som de flesta andra kommuner står handeln i 

Karlstad inför utmaningar som förändrade 

konsumtionsvanor och ökad konkurrens från e-handeln.
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SAMMANFATTNING

Marknadsförutsättningar - slutsats

En fortsatt utveckling av handeln inom Karlstad tätort är 

önskvärd både vad gäller externhandel och 

centrumhandel för att Karlstad ska fortsätta fungera som 

en attraktiv handelsort. 

Externt finns stor potential att öka sällanköpshandeln 

inom  framför allt kategorin bygg men även skrymmande  

volymhandel inom hem och fritid, medan centrumhandeln 

har en utvecklingspotential inom livsmedel, beklädnad, 

samt ej skrymmande hem och fritidsvaror.
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SAMMANFATTNING

Konsekvensanalys – Scenario 1

Aktuellt planläge för externhandel, det vill säga 

Stadsbyggnadskontorets alternativ innebär tillkommande 

ytor för handel:

6 300 kvm BTA dagligvaror (Månsénsberget)

3 150 kvm ny sällanköpshandel hem, beklädnad, fritid på 

Bergvik. Fördelas med 1/3 per bransch.

1 000 kvm sällanköpshandel: hem, beklädnad, fritid som 

enligt uppgift ej utnyttjats idag på Köpet-

fastigheten(macken vid Bergvik). Fördelas med 1/3 per 

bransch

22 400 kvm BTA volymhandel på Månsénsberget. 

Fördelas 50/50 på Hemutrustningshandel respektive 

Fritidsvaruhandel

16 000 kvm BTA bygghandel (Månsénsberget)

Dagligvaror

Etablering av ny dagligvaruhandel i den omfattning som 

analysen utgår ifrån kommer med stor sannolikhet att 

innebära att någon eller några mindre butiker slås ut i 

Karlstads kommun. Det kan även innebära utslagning av 

någon eller några mindre butiker i en eller flera av 

Karlstads grannkommuner. 

En sådan utveckling ligger väl i linje med den pågående 

strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln där antalet 

butiker ständigt minskar trots att omsättningen i 

branschen ökar. Anledningen är just den att mindre 

butiker slås ut och ersätts av färre men större butiker. De 

större butikerna är mer kostnadseffektiva och har bland 

annat en högre omsättning per anställd, vilket har betytt at 

antalet anställda i dagligvaruhandeln i Sverige har varit i 

stort sett konstant under de senaste 10-15 åren även om 

omsättningen har ökat.

Majoriteten av dagligvarubutikerna i Karlstads kommun 

och de närmaste grannkommunerna kommer dock att 

klara sig, men kan behöva göra investeringar i ökad 

produktivitet, marknadsföring med mera för stärka 

lönsamheten och öka sin konkurrenskraft i kampen om 

kunderna. Sådana investeringar gynnar ofta 

konsumenterna genom bättre öppettider, eventuellt lägre 

priser, ökad service, bättre sortiment med mera.

WSP:s bedömning är också att det saknas tillräckligt 

marknadsunderlag för etablering av drygt 6 000 

kvadratmeter BTA dagligvaror. Det innebär att även om 

tillkommande handel kan ta omsättning från befintliga 

butiker så blir det mycket svårt att nå upp till normala 

omsättningsnivåer. Om det mot förmodan skulle vara 

möjligt så sker det till stor del på bekostnad av befintliga 

butiker. Det skulle sannolikt leda till utslagning av butiker i 

en sådan omfattning att det, även i ljuset av den 

pågående strukturomvandlingen, skulle vara mycket i en 

jämförelse med andra större städer.
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SAMMANFATTNING

Konsekvensanalys – Scenario 1

Beklädnad

Det finns inget marknadsmässigt underlag för etablering av 

mer beklädnadshandel i Karlstads kommun. Etablering av 

nya butiker skulle därför riskera att slå ut befintliga butiker, 

främst i Karlstad men även i närliggande kommuner.

Eftersom hälften av all beklädnadshandel i kommunen finns i 

stadskärnan är det också där flest butiker riskerar att slås ut, 

särskilt eftersom planerad tillkommande handel lokaliseras i 

externa lägen. Tillkommande handel behöver ta cirka 6-9 

procent av den omsättning som finns i befintlig handel. Det 

innebär ingen omfattande utslagning totalt sett, men kommer 

ändå innebära att stadskärnan tappar något i 

marknadsandelar till externhandeln.

Fritidsvaror

Det finns inte etableringsutrymme för all planerad ny handel. 

Under perioden 2015-2025 är underskottet cirka 2 200 till 3 200 

kvm BTA. Det innebär att en del omsättning måste tas från 

befintliga butiker. Ungefär 70 miljoner kronor av tillkommande 

handels omsättning måste tas från befintlig handel, vilket 

motsvarar cirka 3 procents omsättningsminskning för befintlig 

handel. Effekterna blir större på befintlig externhandel än på 

handeln i stadskärnan eftersom externhandeln har en större 

marknadsandel.

Det finns risk för utslagning av någon eller några butiker i 

Karlstads kommun, men de samlade effekterna bedöms bli 

lägre än vad som gäller för beklädnadshandeln. För 

stadskärnan blir effekterna betydligt lägre än i 

beklädnadshandeln.

En mindre del av konsekvenserna kan också drabba 

närliggande kommuner. 

Hemutrustning

Tillväxtpotentialen räcker inte för att täcka de planerade 

etableringarnas omsättningskrav. Ungefär 200-250 miljoner 

kronor av tillkommande etableringars omsättning behöver tas 

från befintlig handel. Majoriteten av detta tas från butiker i 

Karlstads kommun och en mindre del tas från närliggande 

kommuner.  Omsättningsminskningen för befintliga butiker i 

Karlstads kommun bedöms bli 10-15 procent. Det innebär risk 

för utslagning av någon eller några butiker. Effekterna blir större 

i externhandeln än i stadskärnan eftersom majoriteten av 

befintlig hemutrustningshandel är lokaliserad externt.

Bygghandel

Inom bygghandeln räcker tillväxtpotentialen väl för att täcka 

planerad handels omsättningskrav. Det finns till och med 

utrymme för något mer handel än den som planeras. Risken för 

utslagning av befintliga butiker är liten. Det finns nog med 

kunder och köpkraft både för ny och befintlig handel. Om någon 

butik slås ut så är det främst för att den inte lyckats konkurrera 

med pris, service, öppettider etc.
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SAMMANFATTNING

Konsekvensanalys – Scenario 2

I detta scenario beräknas en ungefärlig gräns för hur mycket 

mer externhandel som kan etableras i Karlstads kommun 

utan att det innebär allvarliga konsekvenser för handeln i 

stadskärnan. 

Krav för stadskärnans utveckling

Handeln i stadskärnan skall kunna växa med cirka 1,5 

procent i omsättning per år (fasta priser, dvs. rensat från 

inflation). I tabellen för ytbehov i olika branscher har hänsyn 

tagits till detta och den utvecklingspotential som då kvarstår 

är:

Dagligvaror: Det finns egentligen ingen potential för mer 

handel, men en viss strukturomvandling kan vara 

ofrånkomlig. Det innebär att det kan etableras ny yta om 

cirka 1 000 – 2 000 kvm BTA utan att det slår undan 

stadskärnans utvecklingspotential. En ökad befolkning i 

stadskärnan kan också innebära en eventuell potential för en 

ny livsmedelsbutik där.

Beklädnad: Det finns inte utrymme för någon utökad yta 

utanför stadskärnan.

Hemutrustning: Det finns utrymme för cirka 10 000 – 13 

000 kvm BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel 

eller enskilda butiker. 

Fritidsvaror: Det finns utrymme för cirka 6 000 – 8 000 kvm 

BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel eller 

enskilda butiker. 

Bygghandel: Det finns utrymme för cirka 14 500 – 23 000 

kvm BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel eller 

enskilda butiker. 
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2. TEORETISK BAKGRUND OM EXTERNHANDEL SAMT 

EXEMPEL FRÅN REFERENSKOMMUNER



TEORETISK BAKGRUND OM EXTERNHANDEL

Inledning

I detta kapitel jämförs Karlstad kommun med några 

referenskommuner i landet. Jämförelserna avser handelns 

geografiska struktur, externhandelns och stadskärnans 

marknadsandelar och utveckling etc.

Kapitlet inleds med kort teoretisk genomgång av begreppet 

externhandel. 

Definition av externhandel

Det finns idag ingen vedertagen definition på vad som är 

externhandel. I dagsläget används definitioner från flera olika 

företag och organisationer. Ett problem med de definitioner 

som finns är dels att en och samma företeelse kan definieras 

på flera sätt dels att en och samma definition kan användas 

för flera olika företeelser. 

Ett annat problem är att vissa definitioner är framtagna för 

andra länder och att de därför har tvingats anpassas till 

svenska förhållanden. Avsnittet syftar till  att ge en definition 

av vad som kan betraktas som halvexterna eller externa 

handelsetableringar. 

Externa och halvexterna handelsplatser kan dels definieras 

utifrån lokalisering dels utifrån storlek och utbud. 

I denna rapport definieras extern- och halvexternhandel som:

• Handel som är lokaliserad geografiskt skilt från den 

befolkningsmässigt största tätorten eller centralorten i 

kommunen och med ett trafikorienterat läge med närhet 

till regionalt vägnät (Externhandel).

• Handel som är lokaliserad i utkanten av eller på randen 

till centralorten eller den befolkningsmässigt största 

tätorten i kommunen samt i ett trafikorienterat läge. 

(Halvextern handel).

• Över 5 000 kvadratmeter handelsyta (GLA)

• Utbud av dagligvaror och/eller sällanköpsvaror.

Volymhandel

Volymhandel definieras som handel med tunga och 

skrymmande varor, till exempel möbler och järn- och 

bygghandel, för vilka det ofta krävs bil vid transport från 

butiken. Volymhandel kan även syfta på att butikerna i sig är 

stora till ytan och kräver många parkeringsplatser.

Volymhandel är mer vanlig i externa handelsområden och 

mindre vanlig i stadskärnan. Etablering volymhandel externt 

innebär därför normalt mindre konsekvenser för handeln i 

stadskärnan än om det etableras butiker inom kläder, skor, 

leksaker, sport etc. i externa lägen.

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunen styrmöjligheterna 

av handelsetableringar genom översiktsplan, detaljplan och 

bygglov. Vad avser styrning av varugrupper finns i praktiken 

endast möjligheten att utesluta livsmedelshandel i en 

detaljplan som tillåter handel. Det finns inte möjligheter att i 

detaljplanen till exempel tillåta bygghandel, men inte 

klädhandel. Det kan dock finnas viss möjlighet att styra 

varugrupper genom reglering av den fysiska utformningen. 
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TEORETISK BAKGRUND OM EXTERNHANDEL

Den rådande trenden med branschglidning medför dock att 

många butiker idag säljer både skrymmande och icke 

skrymmande varor från alla varugrupper. Det påverkar 

möjligheten att med Plan- och Bygglagen som medel avstyra 

mindre lämpliga lokaliseringar. Ett sätt att styra kan vara att 

bara tillåta butiker över en viss yta.

Externhandeln – hot eller möjlighet?

Mot externhandeln framhålls bland annat ökat trafikarbete och 

en högre miljöpåverkan samt negativ påverkan på cityhandeln 

och bostadsnära handel, vilket i förlängningen kan resultera i 

begränsningar i valfrihet och tillgänglighet för kunden, samt 

minskad investeringsvilja i stadsförnyelse hos centrala 

fastighetsägare. 

Till externhandeln fördel brukar å andra sidan lyftas minskade 

hyres- och personalkostnader och ökad konkurrens vilket 

skulle kunna resultera i en billigare prisbild för kunden. Även 

utbud, ökat antal arbetstillfällen lyfts ofta som fördelar.

I vilken utsträckning externhandeln är ett hot mot handeln 

stadskärnan beror till stor del på hur lika utbudet är på de 

olika platserna. Stadskärnor har som regel ett stort utbud 

inom kläder, skor, leksaker och andra varor som inte är tunga 

och skrymmande. Stadskärnor har också ett stort utbud av 

restauranger.

Externhandeln var i sin begynnelse främst ett komplement till 

handeln i stadskärnan och utbudet bestod främst av tunga 

och skrymmande varor som till exempel möbler, järn- och 

bygg och hemelektronik. På senare tid har det blivit vanligt att 

externhandeln även har ett ”mer stadslikt” utbud med kläder, 

skor. Detta har inneburit att konkurrensen mot stadskärnorna 

har ökat eftersom externhandeln och stadskärnorna i högre 

utsträckning konkurrerar om samma kunder. 

Samtidigt har stadskärnornas förändrats mot att innehålla en 

högre andel restauranger, kultur, nöjen och service. Det kan 

till viss del kompensera det stadskärnan tappat ekonomiskt  

till externhandeln.

Såväl externhandeln som handeln i stadskärnorna utmanas 

av den kraftigt växande e-handeln. Det är därför viktigt att dels 

ta vara på de möjligheter e-handeln innebär i form av 

utlämning av paket, showrooms med mera, dels att utveckla 

sina erbjudande inom till exempel restaurang, nöjen och 

upplevelser. 

Externhandel kan komplettera stadskärnan och därigenom 

bidra bidra till att öka hela stadens attraktivitet som handelsort 

i och med att utbudet blir mer komplett.  Det gör att fler 

kommuninvånare kan handla på hemmaplan och att staden 

blir mer konkurrenskraftig i kampen, med andra stora 

handelsstäder, om de kunder som bor i mindre starka 

handelskommuner i omlandet.  
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EXEMPEL FRÅN REFERENSKOMMUNER & JÄMFÖRELSER MED 

KARLSTAD

Inledning 

I detta kapitel jämförs Karlstad kommun med några 

referenskommuner i landet. Jämförelserna avser handelns 

geografiska struktur, externhandelns och stadskärnans 

marknadsandelar och utveckling etc. Den statistik som 

presenteras avser år 2015.

Försäljningsindex

Försäljningsindex är 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 <100 innebär utflöde.

Försäljningsindex i dagligvaruhandeln varierar mellan 91 

(Eskilstuna) och 106 (Karlstad). Att skillnaderna är relativt 

små beror på att människor i regel handlar dagligvaror i 

närheten av sin bostad och att det finns ett bra utbud av 

butiker i samtliga sex kommuner. 

I sällanköpsvaruhandeln är skillnaderna betydligt större. 

Eskilstuna har klart lägst index, 94, vilket innebär utflödet av 

köpkraft från Eskilstuna är större än inflödet från närliggande 

kommuner som till exempel Katrineholm och Kungsör. Störst 

utflöde från Eskilstuna sker till Västerås som har ett större 

utbud av handel både externt och i stadskärnan. I Västerås 

finns också det närmaste IKEA-varuhuset för de som bor i 

Eskilstuna. 

Karlstad och Örebro har högst index. 185 respektive 153. 

Inflödet i kronor är lika stort i båda kommunerna, 2,4 miljarder 

kronor. Att Karlstads index är högre beror på att befolkningen 

är mindre än i Örebro. 

I kommungruppen Större städer (kommuner med 50 00 – 200 

000 invånare) är det endast Kalmar (index 198) som har ett 

högre index än Karlstad. Karlstad har dock ett klart större 

inflöde i kronor.

För de kommuner som har ett högt index i 

sällanköpsvaruhandeln, dvs. alla utom Eskilstuna, gäller att 

de alla har en stark externhandel. 
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EXEMPEL FRÅN REFERENSKOMMUNER & JÄMFÖRELSER MED 

KARLSTAD
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Total detaljhandel
Försäljning (mkr) tot. 

detaljhandel kommun

Försäljningsindex 

total detaljhandel 

kommun

Försäljning (mkr) 

externhandel

Marknadsandel 

externhandel*

Försäljning 

(mkr) 

stadskärnan)

Marknadsandel 

stadskärnan*

Eskilstuna 6 145 93 1 877 31% 1 106 18%

Jönköping 10 017 116 4 613 46% 1 503 15%

Karlstad 8 343 144 5 530 66% 1 502 18%

Linköping 11 599 117 4 898 42% 1 972 17%

Växjö 6 585 115 3 478 53% 1 185 18%

Örebro 11 635 124 5 479 47% 2 327 20%

Genomsnitt 9 054 118 4 200 46% 1 630 18%

Nedan listas externhandelsområden i Karlstad och referenskommunerna. I sammanställningen ingår externa och halvexterna 

områden, vilket betyder att bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum inte ingår. Endast handelsområden större än

5 000 kvadratmeter (GLA) ingår i sammanställningen. Uppgifterna avser detaljhandel (ej restaurang och service) år 2015..

Vid en jämförelse av externhandelns marknadsandel i jämförelsekommunerna framgår att:

• Örebro har störst försäljning i externhandeln.

• Karlstad har, trots en betydligt mindre befolkning, en försäljning i externhandeln som är i nivå med den i Linköpings kommun.

• Externhandeln i Karlstad och Växjö har störst marknadsandelar. 

• Trots den omfattande externhandeln i Karlstads kommun har stadskärnan en marknadsandel på 18 procent, vilket är helt i nivå 

med genomsnittet för de undersökta städerna. 

• Handeln i Karlstad (och Växjö) är starkt koncentrerad till externhandelsområden och till stadskärnan medan handeln i övriga 

delar av kommunen är mindre omfattande. I övriga kommuner finns en större andel handel i andra tätorter, småorter, stadsdelar

och bostadsområden.

• Eskilstuna är den kommun som störst andel handel utanför stadskärnan och de externa handelsområdena. Det beror inte på att 

handeln i övriga delar av kommunen är särskilt stark utan främst på att externhandeln är betydligt mindre omfattande än i övriga

kommuner. 

Källa: SSCD, www.handelnisverige.se & Cityklimatet. Uppgifterna avser år 2015.

*Andel av detaljhandelns omsättning i hela kommunen.

Kommun Eskilstuna Eskilstuna
Jön-

köping

Jön-

köping
Karlstad Karlstad Karlstad Linköping Växjö Växjö Växjö Örebro Örebro Örebro

Handelsområde Tuna Park 
Folkesta

Handel
A6 

Solås

Center
Bergvik Våxnäs Välsviken Tornby Samarkand I11 Västerport Marieberg

Boglunds-

ängen
Aspholmen

Total yta (LOA ) 34 800 19 500 82 650 53 100 99 000 30 150 25 000 154 825 44 225 39 900 25 100 93 400 40 000 i.u.

Försäljning, mkr. 1 317 560 3 422 1 191 2 952 1 078 1 500 4 898 1 946 1 227 305 4 329 1 150 622



Stadskärnornas marknadsandelar

I dagligvaruhandeln är stadskärnornas marknadsandel cirka 10 

procent för alla kommuner utom Jönköping, 6 procent, och 

Örebro, 16 procent. Det bör dock påpekas att i samtliga 

kommuner sker majoriteten av försäljningen i dagligvaruhandeln 

i externa handelsområden och, framförallt, i stadsdelscentrum 

och bostadsområden samt i butiker som ligger i enskilda lägen. I 

Karlstad är stadskärnans andel av dagligvaruhandeln i hela 

kommunen 9 procent, vilket är något lågt i jämförelse med 

liknande kommuner

I sällanköpsvaruhandeln har Eskilstunas stadskärna den högsta 

marknadsandelen. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

handeln i hela kommunen är svagare än i de andra 

kommunerna, då Eskilstuna i likhet med Växjö inte har något 

IKEA, Stadskärnan har så att säga en stor bit av en ganska liten 

kaka. I övriga kommuner varierar stadskärnans andel av 

sällanköpsvaruhandeln mellan 21 och 24 procent. I Karlstad är 

citys marknadsandel 22 procent. 

För samtliga kommuner (möjligen förutom Eskilstuna) gäller att 

stadskärnans marknadsandel minskar. Det beror främst på att 

handeln i andra delar av kommunen (externhandel) växer 

snabbare och att stadskärnans del av kakan därmed minskar. 

Karlstads stadskärna är stark inom restaurang med en 

marknadsandel på 46 procent. Endast Örebros stadskärna har 

en högre marknadsandel, 51 procent. Under perioden 2011-

2015 har marknadsandelen ökat från 45 till 46 procent.

Under perioden 2011-2015 har stadskärnorna försvarat sin 

marknadsandel i dagligvaruhandeln. I sällanköpsvaruhandeln 

har samtliga stadskärnor tappat marknadsandelar. 

Omsättningen i Karlstads stadskärna har också minskat under 

perioden. Samma sak gäller för flera av jämförelsekommunerna
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Branschstruktur i externhandeln och i stadskärnan

Branschstrukturen i sällanköpsvaruhandelns underbranscher 

skiljer sig mellan stadskärnan och externhandeln.

Generellt gäller att stadskärnorna är starka inom 

beklädnadshandel och andra shoppinginriktade branscher 

som heminredning, presenter, leksaker mm. medan 

externhandeln är stark inom möbler järn- & bygg, 

hemelektronik och andra branscher som säljer tunga och 

skrymmande.

Under senare har det dock blivit allt vanligare med ett stadslikt 

utbud i externhandeln. Många externhandelsplatser har idag 

även en galleria som kan mäta sig med de bästa 

innerstadsgalleriorna avseende utbud, atmosfär mm.

Ett sätt att illustrera detta är att titta på stadskärnans 

marknadsandelar eftersom vi vet att en stor del av den övriga 

handeln sker i externa eller halvexterna handelsområden.

Karlstads stadskärna har en marknadsandel på 51 procent av 

kommunens beklädnadshandel. Det är i nivå med alla 

jämförelsekommuner utom Växjö och Örebro. Försäljningen i 

Karlstads stadskärna är dock lägre än i både Örebro och i 

Linköping.

I hem- och fritidsvaruhandeln har Karlstads stadskärna en 

marknadsandel på 15 procent, vilket är i nivå med Linköping 

och Jönköping, men lägre än Eskilstuna, Växjö och Örebro. 

Värt att komma ihåg är att Eskilstuna och Växjö inte har något 

IKEA och att IKEA i Örebro är litet för en kommun med så stor 

befolkning.
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SAMMANFATTNING

 Karlstad har, jämfört med referenskommunerna, störst 

andel kunder som kommer från andra kommuner.

 De kommuner som har störst andel kunder från andra 

kommuner är också de som har störst externhandel. 

Externhandeln är därmed viktig både för att behålla de 

kunder som finns i kommunen och för konkurrera om 

kunder i regionen.

 Handeln i Karlstads stadskärna har, trots mycket 

externhandel i kommunen, en marknadsandel i nivå med 

jämförelsekommunerna. Anledningen är att en stor andel 

av externhandelns kunder kommer från kommuner i 

Karlstads omland, vilket visar sig i att många av dessa 

kommuner har en svag handel.

 Precis som i jämförelsekommunerna har 

dagligvaruhandeln i Karlstads stadskärna försvarat sin 

marknadsandel under perioden 2011-2015, men ligger 

dock något under snittet för jämförbara kommuner. 

 Karlstads stadskärna har precis som i 

jämförelsekommunerna tappat marknadsandelar i 

sällanköpsvaruhandeln under perioden 2011-2015. 

Omsättningen i Karlstads stadskärna har också minskat 

under perioden. Även antalet anställda har minskat. 

Samma sak gäller för flera av jämförelsekommunerna. 

 Handeln i Karlstad är starkt koncentrerad till stadskärnan 

och externhandeln, som tillsammans står för över 80 

procent av handeln i kommunen, och den handel som 

finns i andra tätorter, stadsdelar, bostadsområden med 

mera är mer begränsad än i jämförelsekommunerna, se 

sidan 16-19.

 Bland jämförelsekommunerna har Eskilstuna och Växjö 

störst andel handel utanför stadskärnan och 

externhandelsområdena. Den viktigaste förklaringen till 

detta är att dessa kommuner inte har något IKEA-

varuhus.

 Att Karlstads stadskärna har en hög marknadsandel 

inom restaurang ska inte tolkas som att handeln i 

stadskärnan är svag. Det beror mer sannolik på att 

utbudet i stadskärnan är attraktivt och på att det 

eventuellt är ett svagare utbud i externhandeln och i 

andra delar av kommunen.

 Branschstrukturen inom handeln i Karlstads kommun, 

med en hög andel beklädnad i stadskärnan och en hög 

andel hem- och fritidsvaruhandel (varav en del är 

volymhandel) i externhandeln, bedöms vara normal för 

en större stad. 
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3. MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR



DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Marknadsområden.

Rött = Primärt, Grönt = Sekundärt, Blått = Tertiärt
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DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkningens storlek och utveckling

Totalt bor det cirka 276 000 personer i marknadsområdet, varav knappt 75 000 personer i de primära områdena. Det är även 

här den stora tillväxten sker, fram till år 2030 förväntas ytterligare cirka 7 800 invånare tillkomma i primärområdet.
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BEFOLKNINGSPROGNOS PROGNOS FÖRÄNDRING 2016-2025 FÖRÄNDRING 2016-2030

2015 2025 2030

ANTAL % ANTAL %

Primärområde 1 19 448 21 146 23 532 1 698 8,7% 4 084 21,0%

Primärområde 2 31 305 33 320 33 553 2 015 6,4% 2 248 7,2%

Primärområde 3 23 901 24 367 25 333 466 1,9% 1 432 6,0%

Primärområdet totalt 74 654 78 833 82 418 4 179 5,6% 7 764 10,4%

Sekundärområde 1 30 578 30 600 30 600 22 0,1% 22 0,1%

Sekundärområde 2 36 258 36 146 35 462 -112 -0,3% -796 -2,2%

Sekundärområdet totalt 66 836 66 746 66 062 -90 -0,1% -774 -1,2%

Primär +Sekundär totalt 141 490 145 579 148 480 4 089 2,9% 6 990 4,9%

Tertiärområde 1 28 165 24 368 23 094 -3 797 -13,5% -5 071 -18,0%

Tertiärområde 2 106 279 108 463 105 911 2 184 2,1% -368 -0,3%

Tertiärområdet totalt 134 444 132 831 129 005 -1 613 -1,2% -5 439 -4,0%

Marknadsområdet totalt 275 934 278 410 277 485 2 476 0,9% 1 551 0,6%

Kommentar: Jämfört med föregående handelsutredning har befolkningsprognoserna justerats ned något.  Som källa har WSP använt Karlstad 

kommuns prognos och gjort bedömningar avseende inflyttning i nyproduktionen som planeras per område. För övriga kommuner i marknadsområdet 

har WSP:s använt WSP:s prognoser, som baseras på omfattande regionala analyser som tagits fram bland annat som underlag för 

Långtidsutredningen.  Nedjusteringen av befolkningsprognoserna påverkar även prognosen för köpkraftens utveckling (nästa sida). 



DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Köpkraftsunderlag detaljhandel

Köpkraftsunderlaget motsvarar det teoretiska belopp som invånarna i marknadsområdet spenderar på inköp av varor och 

tjänster. Marknadsunderlaget baseras på uppgifter om befolkningen och framtida befolkningstillväxt i respektive del av 

marknadsområdet samt uppgifter om per capita konsumtionen för olika varugrupper och prognoser om varugruppernas 

framtida tillväxt. Källan när det gäller konsumtionsframskrivningarna är den s.k. Konsumtionsprognosgruppen för Handeln. Per 

capita konsumtionsuppgifterna har reducerats för prognostiserad försäljning via e-handeln. På kommande sidor beskrivs 

köpkraftsutvecklingen per varugrupp.
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MARKNADSOMRÅDET
MARKNADSUNDERLAG

DETALJHANDEL, MKR.
FÖRÄNDRING 2015-2025 FÖRÄNDRING 2015-2030

2015 2025 2030 Mkr % Mkr %

Primärområde 1 1 164 1 327 1 455 163 14% 291 25%

Primärområde 2 1 873 2 091 2 074 217 12% 201 11%

Primärområde 3 1 430 1 529 1 566 99 7% 136 9%

Primärområdet totalt 4 468 4 947 5 095 479 11% 627 14%

Sekundärområde 1 1 830 1 920 1 892 90 5% 62 3%

Sekundärområde 2 2 046 2 136 2 062 90 4% 16 1%

Sekundärområdet totalt 3 876 4 056 3 954 180 5% 78 2%

Primär+Sekundär totalt 8 343 9 002 9 048 659 8% 705 8%

Tertiärområde 1 1 530 1 385 1 291 -145 -9% -238 -16%

Tertiärområde 2 5 997 6 408 6 159 411 7% 162 3%

Tertiärområdet totalt 7 526 7 793 7 450 266 4% -76 -1%

Marknadsområdet totalt 15 870 16 795 16 499 925 6% 629 4%

Kommentar: Prognoserna för köpkraftens utveckling är lägre än i handelsutredningen som gjordes i projektet Framtidens stad. 

Det boror dels på att befolkningsprognosen för Karlstads skrivits ned, dels på att prognosen för e-handelns marknadsandel 

skrivits upp.



DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Köpkraftsunderlag per varugrupp i detaljhandeln – Hela marknadsområdet

Köpkraften för detaljhandel i hela marknadsområdet uppgick till 15,9 miljarder kronor år 2015. År 2025 förväntas köpkraften ha 

ökat till 16,8 miljarder kronor. År 2030 förväntas köpkraften för detaljhandelsvaror uppgå till cirka 16,5 miljarder kronor.

Köpkraften för dagligvaror förvånats uppgå till 8,5 miljarder kronor år 2030, en svag minskning jämfört med  2015. Anledningen 

till minskningen är att e-handelns andel förväntas öka, både 2015-2025 och 2025-2030. Köpkraften för sällanköpsvaror 

förväntas uppgå till 8 miljarder kronor år 2030. Störst ökning i sällanköpsvaruhandeln sker i branschen Bygg, 33 procent, 

medan branscherna Beklädnad, Hemutrustning samt Fritidsvanor ökar med mellan 3 och 10 procent. Den svaga utvecklingen i 

vissa branscher beror på att e-handeln förväntas ta en allt större andel av detaljhandelskonsumtionen.
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VARUGRUPP
KÖPKRAFT DETALJHANDEL I HELA 

MARKNADSOMRÅDET
FÖRÄNDRING 2015-2025 FÖRÄNDRING 2015-2030

2015 2025 2030 Mkr % Mkr %

Dagligvaror 8 727 8 837 8 516 110 1% -210 -2%

Sällanköp 7 143 7 958 7 982 815 11% 839 12%

- Beklädnad 2 117 2 221 2 183 104 5% 67 3%

- Hem 1 469 1 661 1 617 192 13% 148 10%

- Fritid 2 172 2 390 2 336 218 10% 164 8%

- Bygg** 1 386 1 686 1 846 300 22% 461 33%

S:a detaljhandel 15 870 16 795 16 499 925 6% 629 4%



DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Köpkraftsunderlag per varugrupp i detaljhandeln – primär- och sekundärområde

Köpkraften för detaljhandel i primär- och sekundärområdet uppgick till 8,3 miljarder kronor år 2015. År 2025 förväntas 

köpkraften ha ökat till 9 miljarder kronor. Även år 2030 förväntas köpkraften för detaljhandelsvaror uppgå till cirka 9 miljarder 

kronor.

Köpkraften för dagligvaror förväntas uppgå till 4,6 miljarder kronor år 2030, en ökning med 2 procent jämfört med 2015,  och 

köpkraften för sällanköpsvaror förväntas uppgå till 4,4 miljarder kronor. 

Köpkraften för sällanköpsvaror ökar med drygt 600 miljoner kronor, 17 procent, under perioden 2015-2030. Störst ökning 

sker i branschen Bygg, 39 procent, medan branscherna Beklädnad, Hemutrustning samt Fritidsvanor ökar med mellan 7 och 

15 procent.

Precis som för hela marknaden (föregående sida) förväntas e-handelns andelar öka i vissa branscher, vilket innebär att 

köpkraftsutvecklingen 2025-2030 är svag (i dagligvaruhandeln är den till och med svagt negativ).
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VARUGRUPP
KÖPKRAFT DETALJHANDEL I PRIMÄR-

OCH SEKUNDÄROMRÅDET
FÖRÄNDRING 2015-2025 FÖRÄNDRING 2015-2030

2015 2025 2030 Mkr % Mkr %

Dagligvaror 4 554 4 700 4 634 146 3% 80 2%

Sällanköp 3 789 4 302 4 415 513 14% 625 17%

- Beklädnad 1 119 1 196 1 203 77 7% 84 7%

- Hem 791 910 906 120 15% 115 15%

- Fritid 1 134 1 272 1 271 138 12% 137 12%

- Bygg* 746 924 1 035 178 24% 289 39%

S:a detaljhandel 8 343 9 002 9 048 659 8% 705 8%



DEMOGRAFISKA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Turism

Förutom de som bor i marknadsområdet bidrar turister till den 

köpkraft som handeln kan dra nytta av. Inköp i detaljhandeln 

svarar normalt för cirka en tredjedel av konsumtion som 

turisterna svarar för. 

Omkring 70 % av besökarna till Karlstad kommer från Sverige 

och den främsta anledningen till besök i Karlstad är shopping 

(cirka 24% kommer till Karlstad i syfte att shoppa)

Utav de cirka 30 % besökare som kommer till Karlstad från 

utlandet är nästan hälften från Norge. År 2014 ökade antalet 

ytterligare från året innan.

Antal besökare totalt sett låg 2014 kvar på samma nivå som 

2013. Däremot gick besöksnäringens omsättningssiffror upp.

Varje år arrangeras ett 40-tal publika konserter, mässor och 

evenemang på Karlstad CCC vilket också bör generera 

kunder till centrum, även om shopping i detta sammanhang 

inte är den primära anledningen.

Studenter 

Vid Karlstad Universitet finns det drygt 16 000 studenter, 

varav cirka 12 000 bor i Karlstad, och cirka 1 200 anställda. 

Studenter som inte är skrivna i Karlstads kommun eller övriga 

marknadsområdet ingår inte i köpkraftsberäkningarna på 

föregående sidor. En ökning av antalet studenter kan därmed 

innebära en viss ökning av köpkraftsunderlaget. 
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HANDELN I KARLSTADS KOMMUN

Handeln i Karlstads kommun

Handeln i Karlstads kommun omsatte 8,3 miljarder kronor år 

2015. Utvecklingen år 2011-2015 var 12 procent, vilket är 

något starkare än utvecklingen i riket som helhet, +11 

procent.

Dagligvaruhandeln i Karlstads kommun omsatte 3,2 miljarder 

kronor, en ökning med 12 procent jämfört med år 2011. 

Sällanköpsvaruhandeln omsatte 5,2 miljarder kronor, + 11 

procent jämfört med år 2011. 

Restaurangnäringen i Karlstads kommun omsatte 1 miljard 

kronor år 2015.  Utvecklingen 2011-2015 var 16 procent, 

vilket är helt i linje med utvecklingen i riket som helhet. 

De största handelsplatserna i Karlstads kommun är Bergvik 

och Karlstads centrumkärna med en omsättning i 

detaljhandeln på knappt 3 miljarder kronor respektive drygt 

1,4 miljarder kronor år 2015.

Bergvik är lokaliserat cirka 5 kilometer väster om Karlstads 

stadskärna. Bergvik består dels av Bergvik Handelsområde 

med cirka 10 butiker, dels av Bergvik Köpcenter med cirka 60 

butiker. 

Större butiker i Bergvik Handelsområde är bland annat IKEA, 

Biltema och Jysk. Större butiker i Bergvik Köpcenter är bland 

annat MAXI ICA, Coop Forum, Systembolaget och H&M.

Övriga starka handelsplatser i Karlstad kommun är Våxnäs

med en omsättning på ca 750 miljoner kronor och Välsviken

med en bedömd omsättning på i storleksordningen 600 

miljoner kronor. 

Större butiker i Välsviken är bland annat  ICA Kvantum, Coop 

(invigs 2017), Systembolaget, Jula, och XLL Sport.

Större butiker i Våxnäs är ICA Supermarket, Willys, Rusta och 

XL Bygg.
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Karlstads kommun Riket

Oms. 2015 Utv. 11-15 Oms. 2015 Utv. 11-15

Dagligvaror 3 165 12 % 330 938 12 %

Sällanköpsvaror 5 178 11 % 308 846 10 %

Detaljhandel tot. 8 343 12 % 639 784 11 %

Restaurang 1 024 16 % 102 615 16 %

Omsättning och utveckling för handel och restaurang.

Källa: SCB.



HANDELN I KARLSTADS KOMMUN

Större handelsplatser (uppgifterna avser detaljhandeln 2015)

27

Centrum

Bergvik

Välsviken

Våxnäs

Omsättning* 2 952

Yta** 99 000

*mkr. Inkl. moms

**kvm LOA

Omsättning* 1 409

Yta** 43 000

Omsättning* 1 200

Yta** 25 400
Omsättning* 1 078

Yta** 30 150
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Källa: Tenrep, april 2016.



HANDELN I KARLSTADS KOMMUN
Karlstads stadskärna enligt Fastighetsägarnas definition. SCB, Fastighetsägarna och WSP. Geografisk avgränsning – se nästa sida.
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Karlstads stadkärna Butiker 2015 Anställda 2015
Marknadsandel 

2015 (2014)
Omsättning mkr 
inkl. moms 2015

Omsättnings-

utveckling 2014/15 
(hela kommunen )

Totalt, Detaljhandel, Hotell, 

Restaurang. Annan service
393 2 237 - 2 961 5,3 % (-)

Detaljhandel 146 706 18%
1 409

1,9% (4%)

Dagligvaror 24 136 9% (9%) 265 4,7% (4%)

Sällanköpsvaror 122 570 22% (23%) 1 144 1,3% (5%)

Beklädnad 55 271 51% 520 -0,4%

Hem-&fritidsvaror 67 299 15% 624 2,8%

Övr. kommersiell service 160 1 198 - 1 206 9,5% (-)

Hotell & restaurang 73 865 53% 860 8,6% (-)

Hotell 14 325 64% 391 11,6% (6%)

Restaurang 59 540 46% 469 6,2% (12%)

Annan service 87 333 - 346 11,8% (-)

Hud, skönhet mm 62 114 - 145 20,6% (-)

Kulturinstitutioner 4 144 - 94 4,1% (-)

Resebyråer & Turism 6 35 - 54 8,0% (-)

Övrig konsumentservice 15 40 - 53 8,2% (-)

Centrumhandeln i Karlstad gick starkt framåt under 2015 med 5,3%. Inom dagligvaruhandeln bytte Hemköp ägare under året. Inom 

sällanköpsvaruhandeln backar beklädnadshandeln något då ett antal mindre enheter försvinner under året. Inom hotell- & 

restaurangnäringen så går flera aktörer framåt och visar en positiv utveckling. Detsamma gäller för övriga servicenäringar som alla visar en 

positiv utveckling och fortsätter därmed tidigare års trend. Ett antal nya enheter tillkommer vilket påverkar resultatet. Under perioden 2011-

2015 har stadskärnans marknadsandel varit oförändrad i dagligvaruhandeln. I sällanköpsvaruhandeln har marknadsandelen minskat från 27 

till 22 procent. Omsättningen i dagligvaruhandeln har varit i stort sett oförändrad under perioden  medan omsättningen i 

sällanköpsvaruhandeln har minskat med 8 procent. Mercuriusgallerian/Valvet öppnade 2016 och ingår inte i statistiken. Både handel och 

restaurang i stadskärnan utvecklades svagare än i Karlstads kommun som helhet.
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KARLSTADS CENTRUM – GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

(tabell på föregående sida)



HANDELN I KARLSTADS KOMMUN

Resvaneundersökning för 5 stycken handelsplatser 2016-10-05 
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För att öka kunskapen om besökarnas resvanor till fem olika 

handelsplatser ombads  Markör att, på uppdrag av Karlstads 

kommun, genomföra en besöksintervjuundersökning om 

resvanor.

Syftet var att få in mer kunskap om vilka besökarna är och hur 

de tar sig till handelsplatserna. Denna mätning är en 

nollmätning som ska följas upp år 2018 med motsvarande 

metod. De platser i Karlstads kommun som ingick i 

undersökningen var:

 Karlstad Centrum

 Bergviken Köpcenter

 Välsviken

Sammanfattning Karlstad Centrum

 De flesta besökare bor i Karlstads kommun, 80 procent.

 Hälften besöker centrum 4 gånger per vecka eller mer.

 17 procent kör bil till centrum.

 Snabbhet och tidsbrist anges som vanligaste orsak att 

välja bil som färdsätt.

 Gratis parkering är viktigt

 En fjärdedel av de som alltid åker bil uppger att de skulle 

åka kollektivt om det var billigare/gratis.

 Inställningen till Karlstads Centrum som helhet är mycket 

positiv.

Sammanfattning Bergvik Köpcenter

 De flesta som besöker centrumet bor i Karlstads 

kommun, 60 procent.

 70 procent kör bil när de ska handla.

 Långt avstånd, snabbheten och stor inköpsmängd är 

orsaker som bilisterna anger som huvudsakligt skäl till 

valet av färdmedel.

 Hälften av bilisterna har handlat men sju av tio säger sig 

inte behöva bilen för detta.

 Nio av tio av bilisterna som alltid åker bil ser inget 

alternativ till bilen.

 I princip alla tycker att det är viktigt med gratis parkering

 Drygt var fjärde bilkund är inte beredda att åka kollektivt, 

gå och cykla mer för att bidra till minskad 

klimatförändring.

 Det finns en mycket positiv inställning till centrumet totalt 

sett.



HANDELN I KARLSTADS KOMMUN

Resvaneundersökning för 5 stycken handelsplatser 2016-10-05 
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Sammanfattning Välsviken

 De flesta som besöker centrumet bor i Karlstads 

kommun, drygt 80 procent.

 Drygt sju av tio kör bil till centrumet.

 Långt avstånd, snabbheten och att man skulle göra 

annat ärende är orsaker som bilisterna anger som 

huvudsakligt skäl till valet av färdmedel.

 Två av tre bilister har handlat men hälften av dessa 

säger sig inte behöva bilen.

 Majoriteten tycker att det är viktigt med gratis parkering.

 Knappt hälften är beredda att åka kollektivt, gå och cykla 

mer för att bidra till minskad klimatförändring.

 Det finns en mycket positiv inställning till centrumet totalt 

sett.

Kommentarer 

Andelen som använder bil är betydligt lägre för besökare i 

stadskärnan jämfört med besökare i Bergvik och Välsviken. 

De främsta skälen som anges av respondenterna är att 

Bergvik och Välsviken har sämre tillgänglighet med kollektiva 

färdmedel och att de har ett större utbud av varor som kräver 

bil vid hemtransport, till exempel möbler och järn & bygg.



Källa: Handeln i Sverige 2015 års uppgifter

• Per capitaförsäljningen för de olika 

detaljhandelsbranscherna har jämförts 

med ett riksgenomsnitt. 

• Om index överstiger 100 innebär det att 

kommunen attraherar invånare från ett 

större omland än den egna kommunen. 

Om index är lägre än 100 innebär det att 

kommunen har ett utflöde av köpkraft till 

andra kommuner. 

• Karlstad kommun har för detaljhandeln 

totalt ett index på 143. Uppdelat på 

dagligvaror respektive sällanköpsvaror är 

motsvarande index 105 respektive 185. 

Karlstad kommun har under de senaste 

åren haft ett stabilt försäljningsindex.

• I kartan på följande sidor redovisas 

försäljningsströmmar för dagligvaror och 

sällanköpsvaror för Karlstad kommun med 

kranskommuner.

HANDELN I REGIONEN

Försäljningsindex – total detaljhandel
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Källa: Handeln i Sverige 2015 års uppgifter

HANDELN I REGIONEN

Försäljningsindex - dagligvaror

• Karlstad har försäljningsindex 106 i 

dagligvaruhandeln och har således ett 

mindre inflöde från omkringliggande 

kommuner.

• Klart högst index i marknadsområdet 

har Eda och Årjäng, 676 respektive 

391. Båda kommunerna har en mycket 

stor andel kunder från Norge.

• Även Torsby, index 156, har en stark 

gränshandel.

• I Karlstads närhet finns flera 

kommuner med index under 100, dvs. 

att de har ett utflöde av kunder till 

andra kommuner. Utflödet går 

framförallt till Karlstad.
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Källa: Handeln i Sverige 2015 års uppgifter.

HANDELN I REGIONEN

Försäljningsindex - sällanköpsvaror

• Karlstad har försäljningsindex

185 i sällanköpsvaruhandeln 

och har således ett stort 

inflöde från omkringliggande 

kommuner och även ett visst 

inflöde från Norge.

• Inflödet till Karlstads 

sällanköpsvaruhandel 

motsvarar närmare 2,4 

miljarder kronor.

• Samtliga kommuner som 

gränsar till Karlstad har index 

långt under 100 och flera har 

så låga index som 12-25.

• Bland övriga kommuner i 

marknadsområdet är det 

endast Eda och Årjäng som 

har index över 100. Precis 

som i dagligvaruhandeln 

utgörs en stor del av inflödet 

av kunder från Norge.
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*Kvarteret Valvet upptar kvarteret Mercurius inom Tingvallagatan, Östra Torggatan, Drottninggatan och Västra Torggatan. 

Öppnade 2016 så det finns ännu inga omsättningsuppgifter. 
Kvarteret Valvet*

HANDELN I REGIONEN (Karlstads omland)

Köpcentrum med omsättning över 500 mkr.

Töcksfors Shoppingcenter

Omsättning: 832 mkr.

Charlottenbergs

Shoppingcenter

Omsättning: 832 mkr.

Svinesunds handelsområde

Omsättning: 1 657 mkr.

Nordby Shoppingcenter

Omsättning: 4 105 mkr.

Mariebergs handelsområde

Omsättning: 4 329mkr.

Boglundsängen (Eurostop).

Omsättning: 1 191 mkr.



Köpcentrum

Omsättning mkr inkl. moms Uthyrbar yta kvm Yteffektivitet kr/kvm

Daglig-

varor

(DV)

Sällan-

köpsvaror

(SV)

Rest. & 

café (R)

Totalt inkl. 

kommersiell 

service

(T)

DV SV R T DV SV R T

Primärområde

Mitt i City i.u i.u i.u i.u 2 900 11 050 1 825 16 200 i.u i.u i.u i.u

15-Huset 0 160 4 164 0 6 200 400 6 600 0 25 806 10 000 24 848

Galleria Duvan i.u i.u i.u 309 50 8 325 475 9 000 i.u i.u i.u 34 333

Bergvik Köpcenter 1 022 1 000 100 2 132 23 000 28 800 1 900 54 550 44 435 34 722 52 632 39 083

Bergvik 

Handelsområde, ej 

gallerian 

0 i.u i.u 820 0 44 400 50 44 450 0 i.u i.u 18 448

Välsviken 

Handelsområde
i.u i.u i.u 1 500 7 000 18 000 400 25 400 i.u i.u i.u 59 000

Våxnäs 

Handelsområde
327 690 58 1 078 7 000 20 550 2 000 30 150 46 714 33 577 29 000 35 755

Tertiärområde

Vintergatan 

Köpcentrum
i.u i.u i.u 104 1 900 3 600 1 000 8 900 i.u i.u i.u 11 685

Charlottenberg 

Shoppingcenter
1 000 550 i.u 1 634 26 800 30 300 1 700 59 000 37 313 18 152 i.u. 27 695

Charlottenberg

Handelspark
i.u i.u 0 237 4 100 5 900 0 10 000 i.u i.u 0 23 700

Töcksfors 

Shoppingcenter
519 257 i.u i.u 12 900 12 100 550 25 950 40 233 21 240 i.u 32 062

Töcksfors 

Handelspark
i.u i.u i.u 311 5 100 10 100 700 15 900 i.u i.u i.u 19 560

Källa: SSCD 2016, i.u. = uppgift saknas.
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HANDELN I REGIONEN

Nyckeltal för konkurrerande köpcentrum
I Karlstads kommun är Bergvik det största handelsområdet. Därefter följer handelsområdena Våxnäs och Välsviken. I det övriga 

marknadsområdet är Charlottenberg (Eda kommun) och Töcksfors (Årjängs kommun) de största handelsområdena. Utanför 

marknadsområdet, men ändå med en viss påverkan på handeln i Karlstad, finns de största handelsområdena i Örebro (City, 

Marieberg och Boglundängen/Eurostop) och Strömstad (Nordby och Svinesund). Se karta på föregående sida för uppgifter om 

dessa handelsplatser.



Källa: SSCD 2016

Projekt Tillkommande yta (kvm)
Planerad 
öppning

Kommentar

Välsviken

Handelsområde

2 000 2017 ICA planerar bygga ut sin enhet med ytterligare 2 000 kvm.

Välsviken 

Handelsområde

8 000 2017
G&K har köpt mark från kommunen för att bygga 8 000 kvm detaljhandel intill XXL. Signerade 

hyresgäster är Coop (4 400 kvm) och Systembolaget.

Entré Säffle 

8 300 N/A

Fas 1 med ICA Kvantum och Dollarstore öppnade 2015. I etapp 2 får de sällskap av Jem & Fix 

samt Jysk (butiksyta 2 500 kvm). Upp till 17 000 kvm kan komma att byggas uppdelat på tre 

faser, vad tredje fasen innehåller finns det ingen information om i dagsläget.

Charlottenbergs 

Handelspark

12 000 2017 Fas 2, Biltema klara för etablering (5 000 kvm).

Töcksfors 

Shoppingcenter

6 000 2017
Olav Thon Gruppen bygger ut i två faser. Etapp 1 (5 000 kvm) öppnade 2013 och etapp 2 

innebär en tillbyggnad om cirka 6 000 kvm

Töcksfors 

Handelspark

38 000 N/A
ICA Supermarket öppnade i slutet av 2016, oklar status på resterande del av 

utbyggnadsprojektet.

Hammarö 

kommun 

(Nolgård)

4 200 2017

ICA Fastigheter ska bygga en lokal marknadsplats på 4 200 kvm med en ICA Kvantum

(3 000 kvm), Apoteket Hjärtat, Optimal träning (gym), och asiatiska kedjan Spice ’n’ Rice plus 

ytterligare en vakant lokal. 
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HANDELN I REGIONEN

Framtida konkurrens (observera att uppgifterna är från 2016 och att 

planer kan ha ändrats efter det)
De största utbyggnadsprojekten för handeln i marknadsområdet finns i Töcksfors och Charlottenberg samt i Karlstad. Mindre 

omfattande, men geografiskt nära Karlstads centrum, är ICA Fastigheters projekt i Hammarö kommun där ICA Kvantum och en 

mindre del handel och service ska etableras.
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MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Sammanfattning

Demografiska marknadsförutsättningar

 En växande befolkning i marknadsområdet (framförallt i 

primärområdet) skapar både förutsättningar för och 

behov av mer handel restaurang och service i Karlstad.

 Köpkraften för dagligvaror är i princip oförändrat i 

marknadsområdet som helhet, men ökar i Karlstad 

kommun.

 Köpkraften för sällanköpsvaruhandel i marknadsområdet 

som helhet ökar med 12 procent fram till år 2030. I 

primär- och sekundärområdet ökar köpkraften med hela 

17 procent.

 Det finns potential att ytterligare öka köpkraftsunderlaget 

genom att stärka Karlstads attraktivitet som besöksmål 

för turister (både privat- och affärsresenärer).

 Ett ökat antal studenter i Karlstad kan också stärka 

köpkraftsunderlaget något.

Handel och konkurrens

• Karlstad är Värmlands klart starkaste handelskommun i 

både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln.

• Dagligvaruhandeln i Karlstads kommun har ett inflöde 

från omlandet på cirka 200 miljoner kronor/år.

• I sällanköpsvaruhandeln är inflödet närmare 2,4 miljarder 

kronor/år, vilket innebär ett försäljningsindex på 185. 

• I kommungruppen Större städer (kommuner med 50 000 

– 200 000 invånare) är det endast Kalmar, index 198, 

som har ett högre index än Karlstad. 

• Utvecklingen i Karlstads handel har under de senaste 5 

åren legat i linje med den i riket som helhet, vilket 

innebär att Karlstad försvarar sin marknadsandel.

• Karlstads centrumhandel har en utveckling och 

marknadsandel som liknar den i flertalet jämförbara 

kommuner.

• Det finns flera pågående eller planerade 

utvecklingsprojekt för handeln i kommunen, vilket 

innebär möjligheter till ökad omsättning.

• Projekt i Karlstads omland innebär dock att 

konkurrensen om kunderna som bor utanför Karlstads 

kommun ökar.

• Precis som de flesta andra kommuner står handeln i 

Karlstad inför utmaningar som förändrade 

konsumtionsvanor och ökad konkurrens från e-handeln.

Slutsats

En fortsatt utveckling av handeln inom Karlstad tätort är 

önskvärd både vad gäller externhandel och centrumhndel för 

att Karlstad ska fortsätta fungera som en attraktiv handelsort. 

Externt finns stor potential att öka sällanköpshandeln inom  

framför allt kategorin bygg men även skrymmande  

volymhandel inom hem och fritid, medan centrumhandeln har 

en utvecklingspotential inom livsmedel, beklädnad, samt ej 

skrymmande hem och fritidsvaror.

. 



4. KONSEKVENSANALYS



INLEDNING

För att en stad ska vara attraktiv som regional handelsplats behövs en stark 

centrumhandel och en stark externhandel som stöttar varandra. Detta kapitel 

syftar till att rama in vad som utgör en bra balans mellan externhandel och 

centrumhandel, och vilka konsekvenser en utbyggd externhandel i Karlstads 

kommun kan få för handeln i Karlstads stadskärna. Konsekvensanalysen görs 

enligt två alternativa scenarier:

 Scenario 1: Konsekvensanalys utifrån aktuellt planläge för externhandel, 

det vill säga Stadsbyggnadskontorets alternativ. 

 3 150 kvm ny sällanköpshandel hem, beklädnad, fritid på Bergvik;.

 1 000 kvm sällanköpshandel hem, beklädnad, fritid som enligt uppgift 

ej utnyttjats idag på Köpet-fastigheten(macken vid Bergvik)

 6 300 kvm dagligvaruhandel; 16 000 kvm bygg + 22 400 kvm 

volymhandel (totalt 38400 kvm) på Månsénsberget.

 Scenario 2:  I detta scenario beräknas en ungefärlig gräns för hur mycket 

mer externhandel som kan etableras i Karlstads kommun utan att det 

innebär allvarliga konsekvenser för handeln i stadskärnan. Resultatet i 

scenario 2 kan bli antingen högre eller lägre än resultatet i scenario 1.

Metod

Viktigast för att bedöma påverkan på befintlig handel är att ställa 

omsättningskrav och ytbehov för nyetableringen mot den potential som finns för 

marknaden som helhet.

Hänsyn tas även till faktorer som nyetableringens geografiska läge, inriktning 

på utbudet (branscher) samt vilken målgrupp nyetableringen vänder sig till. För 

scenario 2 används ett något annorlunda angreppssätt, vilket beskrivs vidare 

längre fram i rapporten.
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Etableringsyta

Förväntad 

omsättning

Förväntad 

inriktning 

Omsättnings-

potential och 

ytbehov i 

marknadsområdet

Etableringsytrymme (kan vara negativt)

Påverkan på befintlig handel

Källa: WSP.

Metod för konsekvensanalys, scenario 1.



SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

I beräkningarna har hänsyn tagits till att befintlig handel ska kunna 

öka omsättningen med cirka 1,5 procent per år, vilket krävs för att 

täcka ökade kostnader för hyra, löner med mera. 
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Omsättningspotential 

och ytbehov i 

marknadsområdet

Ytbehov, kvm  BTA
2025 
max

2025 
medel

2030 
max

2030
medel

Dagligvaror -803 -1 363 188 -524

-Sällanköp exkl. bygghandel 18 240 14 405 21 071 16 148

- Beklädnad -785 -1 824 -421 -1 807

- Hem 11 551 10 210 13 234 11 569

- Fritid 7 474 6 019 8 258 6386

-Sällanköp bygghandel

- Bygg 16 310 14 592 22 906 20 088

S:a detaljhandel 33 748 27 634 44 165 35 712

Ytbehov år 2025 och 2030. 

Anmärkning: I bilaga 2 finns redovisning av omsättningspotential och 

antagande om omsättning/kvm (LOA). 1 kvm LOA motsvarar 1,2 kvm 

BTA. I bilaga 2 redovisas även vilka antaganden om marknadsandelar 

analysen baseras på. 



SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

Etableringsyta, förväntad omsättning och 

inriktning

Aktuellt planläge för externhandel, det vill säga 

Stadsbyggnadskontorets alternativ innebär 

tillkommande ytor för handel:

6 300 kvm BTA dagligvaror (Månsénsberget)

3 150 kvm ny sällanköpshandel hem, beklädnad, 

fritid på Bergvik. Fördelas med 1/3 per bransch.

1 000 kvm sällanköpshandel: hem, beklädnad, fritid 

som enligt uppgift ej utnyttjats idag på Köpet-

fastigheten(macken vid Bergvik). Fördelas med 1/3 

per bransch

22 400 kvm BTA volymhandel på Månsénsberget. 

Fördelas 50/50 på Hemutrustningshandel respektive 

Fritidsvaruhandel

16 000 kvm BTA bygghandel (Månsénsberget)
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Förväntad

yta,kvm BTA

Förväntad oms. 

Mkr.

Dagligvaror 6 300 409 500

Sällanköp exkl. bygghandel 26 600 -

Beklädnad 1 400 43 400

Hemutrustning 12 600 380 000

Fritidsvaror 12 600 500 000

Sällanköp bygghandel

Bygghandel 16 000 400 000

Etableringsyta

Förväntad 

omsättning

Förväntad inriktning 



SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

De förväntade ytorna för tillkommande handel är för samtliga 

branscher, förutom byggvaror, större tillväxtpotentialen (ytbehovet) i 

Karlstads kommun. Det innebär att de nya etableringarna behöver ta 

en förhållandevis stor del av sin omsättning från den befintliga 

handeln. Alternativt når de nya etableringarna inte upp i förväntade 

omsättningsnivåer.

Etableringsutrymmet är något mindre negativt år 2030 jämfört med 

2025 eftersom en ökad befolkning i marknadsområdet kombinerat 

med en något högre köpkraft per capita innebär ett större 

marknadsunderlag. 
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Ytpotential, kvm BTA Etableringsutrymme, kvm BTA

Förväntad yta, 

kvm BTA

2025 

max

2025

medel

2030 

max

2030 

medel

2025 

max

2025 

medel

2030 

max

2030 

medel

Dagligvaror 6 300 -803 -1 363 188 -524 -7 103 -7 663 -6 112 -6 824

Sällanköp exkl. bygghandel 26 600 18 240 14 405 21 071 16 148 -8 360 -12 195 -5 529 -10 452

Beklädnad 1 400 -785 -1 824 -421 -1 807 -2 185 -3 224 -1 821 -3 207

Hemutrustning 12 600 11 551 10 210 13 234 11 569 -1 049 -2 390 634 -1 031

Fritidsvaror 12 600 7 474 6 019 8 258 6386 -5 126 -6 581 -4 342 -6 214

Sällanköp bygghandel

Bygghandel 16 000 16 310 14 592 22 906 20 088 310 -1 408 6 906 4 088

Summa detaljhandel 53 150 36 804 29 760 44 165 35 712 -16 346 -23 390 -8 985 -17 438

Etableringsutrymme 



SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

Dagligvaror

Etablering av ny dagligvaruhandel i den omfattning som analysen utgår ifrån 

kommer med stor sannolikhet att innebära att någon eller några mindre butiker 

slås ut i Karlstads kommun. Det kan även innebära utslagning av någon eller 

några mindre butiker i en eller flera av Karlstads grannkommuner. 

En sådan utveckling ligger väl i linje med den pågående strukturomvandlingen 

inom dagligvaruhandeln där antalet butiker ständigt minskar trots att 

omsättningen i branschen ökar. Anledningen är just den att mindre butiker slås 

ut och ersätts av färre men större butiker. De större butikerna är mer 

kostnadseffektiva och har bland annat en högre omsättning per anställd, vilket 

har betytt at antalet anställda i dagligvaruhandeln i Sverige har varit i stort sett 

konstant under de senaste 10-15 åren även om omsättningen har ökat.

Majoriteten av dagligvarubutikerna i Karlstads kommun och de närmaste 

grannkommunerna kommer att klara sig, men kan behöva göra investeringar i 

ökad produktivitet, marknadsföring med mera för stärka lönsamheten och öka 

sin konkurrenskraft i kampen om kunderna. Sådana investeringar gynnar ofta 

konsumenterna genom bättre öppettider, eventuellt lägre priser, ökad service, 

bättre sortiment med mera. En ökad befolkning i stadskärnan kan eventuellt 

innebär potential för en ny butik där.

WSP:s bedömning är också att det saknas tillräckligt marknadsunderlag för 

etablering av drygt 6 000 kvadratmeter BTA dagligvaror. Det innebär att även 

om tillkommande handel kan ta omsättning från befintliga butiker så blir det 

mycket svårt att nå upp till normala omsättningsnivåer. Om det mot förmodan 

skulle vara möjligt så sker det till stor del på bekostnad av befintliga butiker. Det 

skulle sannolikt leda till utslagning av butiker i en sådan omfattning att det, även 

i ljuset av den pågående strukturomvandlingen, skulle vara mycket i en 

jämförelse med andra större städer.
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SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

Beklädnad

Det finns inget marknadsmässigt underlag för etablering av mer 

beklädnadshandel i Karlstads kommun. Etablering av nya butiker skulle 

därför riskera att slå ut befintliga butiker, främst i Karlstad men även i 

närliggande kommuner.. 

Eftersom hälften av all beklädnadshandel i kommunen finns i stadskärnan 

är det också där flest butiker riskerar att slås ut, särskilt eftersom planerad 

tillkommande handel lokaliseras i externa lägen. 

Tillkommande handel behöver ta cirka 6-9 procent av den omsättning som 

finns i befintlig handel. Det innebär ingen omfattande utslagning totalt sett, 

men kommer ändå innebära att stadskärnan tappar något i 

marknadsandelar till externhandeln.

Fritidsvaror

Det finns inte etableringsutrymme för all planerad ny handel. Under 

perioden 2015-2025 är underskottet cirka 2 200 till 3 200 kvm BTA. Det 

innebär att en del omsättning måste tas från befintliga butiker. Ungefär 70 

miljoner kronor av tillkommande handels omsättning måste tas från 

befintlig handel, vilket motsvarar cirka 3 procents omsättningsminskning för 

befintlig handel. Effekterna blir större på befintlig externhandel än på 

handeln i stadskärnan eftersom externhandeln har en större 

marknadsandel.

Det finns risk för utslagning av någon eller några butiker i Karlstads 

kommun, men de samlade effekterna bedöms bli lägre än vad som gäller 

för beklädnadshandeln. För stadskärnan blir effekterna betydligt lägre än i 

beklädnadshandeln.

En mindre del av konsekvenserna kan också drabba närliggande 

kommuner. 
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SCENARIO 1 - KONSEKVENSANALYS BERGVIK/MÅNSÉNSBERGET

Hemutrustning

Tillväxtpotentialen räcker inte för att täcka de planerade etableringarnas 

omsättningskrav. Ungefär 200-250 miljoner kronor av tillkommande 

etableringars omsättning behöver tas från befintlig handel. Majoriteten av 

detta tas från butiker i Karlstads kommun och en mindre del tas från 

närliggande kommuner.  Omsättningsminskningen för befintliga butiker i 

Karlstads kommun bedöms bli 10-15 procent. Det innebär risk för 

utslagning av någon eller några butiker. Effekterna blir större i 

externhandeln än i stadskärnan eftersom majoriteten av befintlig 

hemutrustningshandel är lokaliserad externt.

Bygghandel

Inom bygghandeln räcker tillväxtpotentialen väl för att täcka planerad 

handels omsättningskrav. Det finns till och med utrymme för något mer 

handel än den som planeras. Risken för utslagning av befintliga butiker är 

liten. Det finns nog med kunder och köpkraft både för ny och befintlig 

handel. Om någon butik slås ut så är det främst för att den inte lyckats 

konkurrera med pris, service, öppettider etc.
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SCENARIO 1 - KOMMENTARER

Plan och verklighet…

Som tidigare påpekats är det svårt att genom Plan- och Bygglagen styra 

vilken typ av sällanköpsvaruhandel som etableras. Fördelningen mellan de 

olika delbranscherna kan bli något annorlunda än i planerna. Dessutom 

kan butiker med tiden byta inriktning från en till exempel möbler till kläder 

eller skor. Det går visserligen att förebygga en del genom hur byggrätter 

utformas, men en viss risk kvarstår alltid. Det innebär i sin tur att 

konsekvenserna kan bli större (eller mindre) än i bedömningarna på 

föregående sidor beroende på att fördelningen av ytor mellan olika 

branscher kan förändras över tid.

… och branschglidning…

Branschglidning innebär att många butiker säljer varor från flera olika 

branscher. En sportbutik kan sälja kläder, en stormarknad för livsmedel 

kan sälja leksaker, böcker med mera, en bygghandel kan sälja 

trädgårdsmöbler och växter och så vidare. Det innebär att det är svårt att 

räkna ut ett exakt etableringsutrymme, exakta konsekvenser med mera. I 

de beräkningar som gjorts har WSP tagit viss hänsyn till 

branschglidningens omfattning, men beräkningarna har ändå en mindre 

inbyggd felmarginal.

…innebär risker

Eftersom fördelningen av de branscher som etableras kan bli något 

annorlunda än planerna och att branschmixen kan förändras med tiden 

samt att branschblandningen innebär svårigheter att räkna ut förväntad 

omsättning i olika branscher finns det risk för konsekvenserna för befintlig 

handeln blir större än beräknat.

Å andra sidan kan den risken vara värd att ta för att handeln ska ges 

möjlighet att växa och utvecklas och därigenom skapa fler arbetstillfällen 

och en ökad service för kommuninvånarna. 

48



SCENARIO 2 - KOMMENTARER

Inledning 

I detta scenario beräknas en ungefärlig gräns för hur mycket mer 

externhandel som kan etableras i Karlstads kommun utan att det 

innebär allvarliga konsekvenser för handeln i stadskärnan. 

Krav för stadskärnans utveckling

Handeln i stadskärnan skall kunna växa med cirka 1,5 procent i 

omsättning per år (fasta priser, dvs. rensat från inflation). I 

tabellen för ytbehov i olika branscher har hänsyn tagits till detta 

och den utvecklingspotential som då kvarstår är:

Dagligvaror: Det finns egentligen ingen potential för mer 

handel, men en viss strukturomvandling kan vara ofrånkomlig. 

Det innebär att det kan etableras ny yta om cirka 1 000 – 2 000 

kvm BTA utan att det slår undan stadskärnans 

utvecklingspotential. Ett ökat bostadsbyggande i stadskärnan 

kan till och innebär potential för en ny butik där. De butiker som 

löper störst risk att slås ut är de som ligger i mindre orter.

Beklädnad: Det finns inte utrymme för någon utökad yta utanför 

stadskärnan.

Hemutrustning: Det finns utrymme för cirka 10 000 – 13 000 

kvm BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel eller 

enskilda butiker. 

Fritidsvaror: Det finns utrymme för cirka 6 000 – 8 000 kvm 

BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel eller enskilda 

butiker. 

Bygghandel: Det finns utrymme för cirka 14 500 – 23 000 kvm 

BTA ny yta utanför stadskärnan, dvs. externhandel eller enskilda 

butiker. 
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Ytbehov, kvm  BTA
2025 
max

2025 
medel

2030 
max

2030
medel

Dagligvaror -803 -1 363 188 -524

-Sällanköp exkl. bygg 18 240 14 405 21 071 16 148

- Beklädnad -785 -1 824 -421 -1 807

- Hem 11 551 10 210 13 234 11 569

- Fritid 7 474 6 019 8 258 6 386

-Sällanköp bygghandel 18 240 14 405 21 071 16 148

- Bygg 16 310 14 592 22 906 20 088

S:a detaljhandel 33 748 27 634 44 165 35 712

Ytbehov år 2025 och 2030. 

Anmärkning: I bilaga 2 finns redovisning av omsättningspotential och 

antagande om omsättning/kvm (LOA). 1 kvm LOA motsvarar 1,2 kvm 

BTA. I bilaga 2 redovisas även vilka antaganden om marknadsandelar 

analysen baseras på. 

Kommentar 

I WSP:s uppdrag ingår inte att ge råd kring var olika typer 

av handel ska lokaliseras utan endast att svara på hur 

mycket som kan etableras externt givet att stadskärnans 

utvecklingskrav skall nås. WSP:s rekommendation är dock 

att koncentrera shoppingutbudet till stadskärnan och 

Bergviks köpcentrum. Att skapa ytterligare ett köpcentrum 

(shoppingutbud) i externt läge bedöms splittra handeln. 

Handel på Månsénsberget är därmed mindre lämpligt.

Av vikt är också att planerat utbud stärker Karlstad som 

handelsstad och att därmed framförallt aktörer som inte 

redan finns i kommunen etablerar verksamhet i de nya 

lägena förutom rena omlokaliseringar.



BILAGOR



BILAGA 1 - 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, samt hem- och fritidsvaror. 

Bilhandel och tillbehör (t.ex. Biltema ingår inte i 

detaljhandeln). 

Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. 

Hem- &  fritidsvaror:  Övriga branscher inom 

sällanköpsvaruhandeln  som inte ingår i 

beklädnadshandeln.  Några exempel är sport, möbler, 

leksaker, elektronik, järn & bygg och  heminredning. I 

Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat 

sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas 

Ohlson.

Volymhandel: Volymhandel definieras som handel med 

tunga och skrymmande varor, till exempel möbler och järn-

och bygghandel, för vilka det ofta krävs bil vid transport 

från butiken. Volymhandel kan även syfta på att butikerna i 

sig är stora till ytan och kräver många parkeringsplatser. 

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 <100 innebär 

utflöde.
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BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- Analysmodell

 Analysmodellen har sitt ursprung från USA och har utvecklats av pionjärer såsom William J. Reilly (Reilly´s 

law), Applebaum och Nelsen.

 De ingående momenten i analysen dokumenteras.

 Modellen baseras på en väl utvecklad och vedertagen metod.

 Baserat på definierat marknadsområde, framtagen analys avseende befolkning och marknadsunderlag samt 

bedömning av konkurrensen och framtida konkurrens har en analys genomförts av Karlstads kommuns 

omsättningspotential mot den aktuella marknaden inom fem branschgrupper av detaljhandel. 

 Som utgångspunkt för beräkningarna har en kalibrering genomförts av vilka marknadsandelar Karlstad kommun 

tar i dagsläget.

 Analysen är en uppdatering av tidigare analys genomförd av WSP. 

 Den uppdaterade analysen utgår från senast tillgängliga siffror när det gäller Karlstads kommuns och centrums 

omsättning, planerade projekt, befolkning, befolkningsprognoser och de senaste antaganden om e-handelns 

framtida utveckling 
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Potentiella marknadsandelar 2025 OCH 2030 - per del av marknadsområdet

MARKNADSOMRÅDE BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL 

2015 min max medel

Primärområde 1 88% 88% 97% 92%

Primärområde 2 88% 88% 97% 92%

Primärområde 3 89% 89% 97% 93%

Sekundärområde 1 63% 59% 69% 64%

Sekundärområde 2 35% 36% 43% 39%

Tertiärområde 1 32% 33% 40% 37%

Tertiärområde 2 20% 21% 27% 24%

S:a marknadsområde 47% 48% 56% 52%

Potentiella marknadsandelar 2025 OCH 2030 - per varugrupp

VARUGRUPP BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL 

2015 min max medel

Dagligvaror 32% 32% 36% 34%

Sällanköp 65% 66% 78% 72%

- Beklädnad 46% 46% 56% 51%

- Hem 71% 71% 88% 79%

- Fritid 86% 86% 98% 92%

- Bygg 56% 56% 70% 63%

S:a detaljhandel 47% 48% 56% 52%

 WSP har bedömt Karlstad kommuns 

marknadsandelar i hela 

upptagningsområdet.

 Marknadsandelarna skall analyseras 

per del av marknadsområdet och per 

varugrupp, varför redovisade siffror i 

tabellerna bredvid endast är en 

sammanfattning

 Som framgår även av dessa tabeller tar 

dock Karlstad kommun höga 

marknadsandelar i samtliga delar av 

marknadsområdet, trots att WSP räknat 

med ett inflöde från områden utanför 

definierat marknadsområde inkl

Norgehandeln som dock minskat i 

Karlstad pga etableringar närmare den 

norska gränsen.

 Totalt har WSP räknat med ett påslag 

¨på bedömd omsättningspotential från 

områden utanför marknadsområdet. 

Detta påslag är i storleksordningen 10 

– 15% beroende på varugrupp. 
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BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- Marknadsandelar



Omsättningspotential 2025

VARUGRUPP

OMSÄTTNING* OMSÄTTNINGSPOTENTIAL2025* FÖRÄNDRING 2015-

2025*

EX MOMS

mkr 2015 Min Max Medel Mkr (medel) % medel

Dagligvaror 2 905 3 138 3 457 3 298 393 14% 2 968

Sällanköp 5 178 5 715 6 821 6 268 1 090 21% 5 014

- Beklädnad 1 065 1 142 1 397 1 269 204 19% 1 016

- Hem 1 144 1 319 1 633 1 476 332 29% 1 181

- Fritid 2 149 2 365 2 696 2 531 382 18% 2 025

- Bygg 820 888 1 096 992 172 21% 793

S:a detaljhandel 8 083 8 853 10 278 9 566 1 483 18% 7 982

*Mkr inklusive moms, fasta 2015 års priser
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Omsättningspotential 2030

VARUGRUPP

OMSÄTTNING* OMSÄTTNINGSPOTENTIAL2030* FÖRÄNDRING 2015-

2030*

EX MOMS

mkr 2015 min max medel Mkr (medel) % medel

Dagligvaror 2 905 3 241 3 566 3 404 499 17% 3 063

Sällanköp 5 178 6 054 7 218 6 636 1 458 28% 5 309

- Beklädnad 1 065 1 206 1 470 1 338 273 26% 1 070

- Hem 1 144 1 392 1 720 1 556 412 36% 1 245

- Fritid 2 149 2 471 2 811 2 641 492 23% 2 112

- Bygg 820 986 1 217 1 102 282 34% 881

S:a detaljhandel 8 083 9 295 10 784 10 040 1 957 24% 8 372

*Mkr inklusive moms, fasta 2015 års priser

BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- Omsättningsbedömning 2025 och 2030

Analysen visar att Karlstad kommun har potential att öka omsättningen ytterligare som en följd av en positiv 

befolkningstillväxt i den egna kommunen och en positiv konsumtionstillväxt trots att e-handeln förväntas ta en högre 

marknadsandel framgent. Marknadsunderlaget har i ovanstående tabell reducerats med förväntad e-

handelsförsäljning enligt tabellen i bilaga 3  

Totalt är omsättningspotentialen tom år 2030 närmare 10 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med närmare 2 

miljarder i fasta priser enligt medelalternativet.  
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BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- 2025
DIMENSIONERING

VARUGRUPP ANTAGANDE

FÖRSÄLJNING/

KVM (tkr/kvm)

OMSÄTTNINGS

FÖRÄND

RING*

YTBEHOV 2025

Kvm (loa)****
KVARVARANDE YTA EFTER 

JUSTERING FÖR YTOR SOM 

TILLKOMMIT OCH FÖRSVUNNIT SAMT 

POSITIV UTVECKLING FÖR CENTRUM 

OCH BERGVIK KÖPCENTRUM SAMT 

LIVSMEDELSHANDELN I KOMMUNEN***

min max mkr (Medel) max min medel Max medel

Dagligvaror 60 70 393 6 546 5 611 6 078 -669 -1136

Sällanköp 28 36 1 090 39 368 30 114 34 741 28 792 24 165

Sällanköpsvaror exkl. bygg 918 30 776 24 386 27 581 15 200 12 004

- Beklädnad 27 35 204 7 574 5 842 6 708 -654 -1 520

- Hem 27 33 332 12 297 10 062 11 180 9 626 8 508

- Fritid 35 45 382 10 905 8 481 9 693 6 228 5 016

- Bygg 20 30 172 8 592 5 728 7 160 13 592 12 160

S:a detaljhandel 32 42 1 483 45 914 35 724 40 819 28 123 23 028

Servering** 4 591 1 786 2 857 3 485 1 751

Övrig kommersiell service** 4 591 1 786 2 857 4 591 2 857

S:a totalt 55 096 39 297 46 534 36 200 27 637

 Befolkningstillväxten och ökat konsumtionsutrymme innebär att det finns marknadsmässiga förutsättningar att skapa ytterligare

detaljhandelsytor inom den egna kommunen. Dock har även befintlig handel behov av att ta del av konsumtionstillväxten, varför

ytbehoven blir lägre än om hela potentialen skulle tillfalla ny handel. WSP har också genomfört justeringar för ytor som tillkommit och 

försvunnit under 2016 

 Totalt innebär detta - med de antagande som WSP gjort avseende yteffektivitet – att det finns potential att tillföra mellan 27 000 och 

36 000 kvm handelsyta (inkl restauranger och caféer och kommersiell service) i Karlstads kommun

* Mkr inkl moms, fasta 2015 års priser

** Schablonberäkning  5-10% av detaljhandelsytan 

***   Omsättningen för befintlig dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandeln har räknats upp med en årlig tillväxt på 0,4% respektive 1,7 % för sällanköpsvaruhandeln  

(beklädnad 1,5 %, hem 2,1 %, och fritidsvaror 1,6 procent) enligt den sk Konsumtionsprognosgruppen för handelns prognoser. . Kvarvarande ytor har justerats för 

förändringar under 2016 avseende Bergvik och Mercuriusgallerian. Ytorna har även justerats för planerad Coop i Välviken. När det gäller volymhandeln har antagits att det även blir en 

omfördelning av handeln inom kommunen där delar av volymhandelsbutikerna genom att nya lägen skapas även väljer att omlokalisera verksamhet till nya lokaler med god tillgänglighet 

och goda grannar. 

**** Samtliga uppgifter i tabellen avser LOA, vid omräkning till BTA kan talen 1,10 – 1,30 användas beroende på vilken verksamhet som planeras. Det är framförallt för verksamheter med 

gemensamma ytor (gallerior etc) där det högre omräkningstalen (1,20 – 1,30) bör användas. 
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BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- 2030

DIMENSIONERING

VARUGRUPP ANTAGANDE

FÖRSÄLJNING/KVM 

(tkr/kvm)

OMSÄTTNINGS

FÖRÄNDRING*

YTBEHOV 2030

Kvm (loa)
KVARVARANDE YTA EFTER 

JUSTERING FÖR YTOR SOM 

TILLKOMMIT OCH FÖRSVUNNIT 

SAMT POSITIV UTVECKLING FÖR 

CENTRUM OCH BERGVIK 

KÖPCENTRUM SAMT 

LIVSMEDELSHANDELN I 

KOMMUNEN***

min max mkr (Medel) max min medel Max Medel

Dagligvaror 60 70 499 8 309 7 122 7 715 157 -437

Sällanköp 27 36 1 458 53 496 40 595 47 046 36 647 30 197

Sällanköpsvaror exkl. bygg 1 176 39 408 31 203 35 306 17 559 13 457

- Beklädnad 27 35 273 10 104 7 795 8 949 -351 -1 506

- Hem 27 33 412 15 260 12 485 13 872 11 028 9 641

- Fritid 35 45 492 14 044 10 923 12 484 6 882 5 322

- Bygg 20 30 282 14 088 9 392 11 740 19 088 16 740

S:a detaljhandel 32 41 1 957 61 805 47 717 54 761 36 804 29 760

Servering** 6 180 2 386 3 833 5 074 2 727

Övrig kommersiell service** 6 180 2 386 3 833 6 180 3 833

S:a totalt 74 166 52 489 62 427 48 059 36 321

*fram tom år 2030 bedöms ytbehoven för detaljhandel, caféer, restauranger och kommersiell service till mellan 36 000 och 48 000 kvm.

Skrymmande handel såsom byggvaror, möbelhandel etc står för en stor andel av denna potential. För beklädnad är ytbehoven genom den 

handel som redan planeras i Bergvik och Mercurius gallerian redan tillgodosett, vilket innebär att potentialen huvudsakligen tillfaller befintliga 

butiker och planerade butiker inom beklädnad. 

* Mkr inkl moms, fasta 2015 års priser

** Schablonberäkning  5-10% av detaljhandelsytan 

***   Se fotnot föregående sida 

**** Samtliga uppgifter i tabellen avser LOA, vid omräkning till BTA kan talen 1,10 – 1,30 användas beroende på vilken verksamhet som planeras. Det är framförallt för verksamheter med 

gemensamma ytor (gallerior etc) där det högre omräkningstalen (1,20 – 1,30) bör användas. 



BILAGA 2 - OMSÄTTNINGSPOTENTIAL OCH YTBEHOV

- kommentarer till beräkningsunderlagen

 Karlstad kommun tar höga marknadsandelar inom hela marknadsområdet med undantag av tertiärområde 2. Karlstad har som 

residensstad i Värmland potential att ta ytterligare marknadsandelar inom såväl den egna kommunen som i kranskommunerna.

 När det gäller inflödet av köpkraft från områden utanför marknadsområdet inkl. Norgehandeln har WSP höjt denna procentsats för 

några av varugrupperna, då ett större utbud med framförallt butiker som inte finns i Karlstad i dagsläget bedöms öka attraktionskraften 

för att besöka Karlstad kommun för shopping. Detta inflöde av köpkraft avser förutom turism från Norge och övriga Sverige även 

konferensgäster och eventbesökare samt studenter som inte är mantalsskrivna i Karlstad kommun

 Sedan den tidigare analysen genomfördes har ICA Kvantum etablerat en butik i Hammarö kommun vilket innebär att WSP sänkt 

marknadsandelen för dagligvaror i sekundärområde 1, vilket innebär en något lägre potential för dagligvaror i den egna kommunen. 

Coop planerar även att öppna en livsmedelsbutik i Välsviken på ca 4 400 kvm (ca 4000 kvm loa) vilket WSP gjort justeringar för vid 

beräkning av ytbehov för dagligvaror

 Jämfört med föregående analys har befolkningsprognoserna justerats ned något. Som källa har WSP använt Karlstad kommuns 

prognos och gjort bedömningar avseende inflyttning i nyproduktionen som planeras per område. För övriga kommuner i 

marknadsområdet har WSP:s använt WSP:s prognoser, som baseras på omfattande regionala analyser som tagits fram bland annat 

som underlag för Långtidsutredningen. 

 Analysen har utgått från att befintliga livsmedelsbutiker, handeln i centrum och Köpcentrumet Bergvik har en omsättningsökning per år i 

enlighet med den s.k. Konsumtionsprognosgruppen för handelns prognoser. Resterande potential bedöms tillfalla planerade projekt 

och planerade livsmedelsbutiker. Både när det gäller volymhandelsbutiker och livsmedelsanalysen är det möjligt att även vissa

omlokaliseringar av verksamheter kan komma att ske. Prognoserna förutsätter en hög yteffektivitet på tillkommande ytor. 

 E-handeln bedöms (även om den också kan utgöra en potential för handeln) jämfört med den tidigare handelsutredningen genomförd 

av WSP - och som baserades på 2013 års omsättningsuppgifter ta ytterligare marknadsandelar fram tom år 2030 vilket har påverkat 

bedömningen av omsättningspotentialen negativt.  Detta gäller även byggvaror, där e-handeln har blivit mer utbredd under de senaste 

åren, varför WSP i den uppdaterade analysen gjort justeringar även för denna varugrupp i marknadsunderlaget. 
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År Dagligvaror Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Hemelektronik

2015 1% 13% 4% 7% 23%

2025 5% 22% 13% 21% 25%

2030 11% 28% 24% 35% 25%

2030 

WSP
8% 24% 18% 27% 25%

Näthandelns marknadsandel 

 E-handelsföretagen är  i allt större utsträckning intresserade av att också exponera sitt sortiment i fysiska butiker I framtiden bedöms 

också  de fysiska butikerna i allt större utsträckning kunna tillgodogöra sig den omsättning som sker via nätet, varför andra parametrar 

en ren omsättning kan komma att utgöra grund för hyresbetalningsförmåga. 

 Det konsumentbeteende som redan i dag är vanligt förekommande förväntas bestå eller intensifieras. Det gäller tex  varor som har

valts ut i fysiska butiker men i ett senare skede beställs på nätet alternativt att utbudet först studeras på nätet innan inköp görs fysiskt 

(s.k. Cross Channel). 

 I föreliggande analys har WSP dragit av förväntad e-handelsomsättning från marknadsunderlaget, vid kalibrering av marknadsandelar 

och vid bedömning av framtida marknadsandelar

 På längre sikt är WSP:s bedömning att näthandeln kan komma att plana ut som den redan gjort i vissa branscher som exempelvis 

hemelektronik, varför WSP i  prognoserna för år 2030 räknat med en något lägre tillväxt när det gäller e-handeln jämfört med HUI:s 

progoser.

 För byggvaror har WSP i marknadsandelen antagit att e-handeln tar samma marknadsandelar som för hemutrustning, då denna 

varugrupp saknas i HUI: prognoser 
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Källa: HUI och WSP

BILAGA 3 – PROGNOS FÖR E-HANDELNS MARKNADSANDELAR




