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1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

1.1.1. MARKNADSOMRÅDE FÖR HANDEL MM 

Skövdes primärområde för sällanköpsvaror bedöms vara Skövde, Tibro och Hjo. I sekundärområdet 

ingår Mariestad, Götene, Skara, Falköping, Tidaholm, Karlsborg och Töreboda. Tertiärområdet utgörs 

i huvudsak av Lidköping. 

 

För dagligvaror kommer efterfrågan huvudsakligen från primärområdet ovan. NIRAS bedömer att 

uppupptagningsområdena inte kommer att ändras nämnvärt till år 2020. 

  

  Dubbelklicka här för att ange datum. 

Av: [namn]  
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1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020 

NIRAS räknar med att efterfrågan inom marknadsområdet ökar enligt följande (Mkr i 2012 års priser).  

1.2.1. DAGLIGVAROR 

 Ökning av dagligvaror till år 2020 Mkr 

 Primär    

Ökad efterfrågan 200 (via 
butik) 

   

1.2.2. SÄLLANKÖPSVAROR 

Av den totala ökade efterfrågan i primärområdet till år 2020 på ca 540 Mkr är ca 198 Mkr shopping, 

ca 162 Mkr volymhandel och ca 180 Mkr är e-handel. Av de 198 Mkr shopping och 162 Mkr 

volymhandel, beställs en mindre del via nätet men hämtas i butik.  

 Ökning av sällanköpsvaror till år 2020 Mkr 

 Primär Sekundär Tertiär Primär+Sekundär+Tertiär 

Total ökad efterfrågan 540 273 185 998 

Shopping 198 100 68 366 

Volymhandel 162 82 55 299 

E-handel 180 91 62 333 

1.2.3. RESTAURANG 

För restauranger förväntas efterfrågan öka från ca 590 Mkr i Skövde år 2012 till ca 710 Mkr år 2020. 
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1.3. NIRAS slutsatser 

Skövde kommun är motorn och den ledande handelsplatsen i regionen. Men det betyder inte att 

man kan luta sig tillbaka.  

Kommun, fastighetsägare och handlare måste tillsammans fortsätta arbeta och utveckla handeln för 

att man skall behålla sin idag starka position.  

Särskilt i city krävs ett målmedvetet och organiserat samarbete eftersom det är många aktörer 

inblandade. Annars finns det en risk att city tappar marknadsanadelar.  

NIRAS slutsatser efter denna utredning kan sammanfattas i följande punkter. 

1. Skövde bör fortsätta att stärka sin roll – men handelsindex kan inte öka lika mycket som 

under åren 2007-2012. 

2. City står inför en utmaning – det är möjligt att lyfta city till en ny nivå om fastighetsägare, 

handel och kommun ”vågar och vill”. 

3. Det är viktigt för den långsiktiga regionala konkurrenskraften med helgöppet i city (även om 

omställningen kan vara svår för mindre företag). 

4. Utred ny handelsyta i city för shopping och restaurang. Kanske kan Sandtorget vara en 

lösning med bostäder/kontor ovanpå? Finns det andra alternativ? En tumregel för 

medelstora stadskärnor är att man bör kunna se de nya ytorna från det bästa handelsläget 

idag. 

5. Skapa en bra tillgänglighet för alla till city. Skapa goda kopplingar och trevliga stråk för 

gående och cyklister från hela staden in till stadskärnan. 

6. Det är bra att det byggs bostäder centralt. 

7. Säg ja till en begränsad utbyggnad av Elins Esplanad. 

8. Stallsiken har växt fram till ett betydande handelsområde. Koncentrera ny volymhandel hit. 

Det skulle betyda mycket för Stallsiken att få en större dagligvaruetablering. 

1.4. Efterfrågeutvecklingen år 2020-2025 

I visionen för Skövde till år 2025 har man en ambition att nå ca 60 000 invånare (en ny befolknings-

prognos från Sweco år 2014 pekar mot ca 60 000 inv år 2025).   

NIRAS bedömer då att efterfrågan sammanlagt ökar som följer under hela perioden 2020-2025 (2012 

års priser): 

Dagligvaror i butik i primärområdet: 200 Mkr 

Sällanköpsvaror exkl e-handel: I primärområdet 400 Mkr. I sekundär– och tertiärområdet 250 Mkr.  

Restaurang i primärområdet: 100 Mkr. 
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2. UPPDRAG OCH DEFINITIONER 

Denna handelsutredning skall ange den långsiktiga potentialen för Skövdes detaljhande, både 

dagligvaror och sällanköpsvaruhandel, den senare uppdelad på sk shopping och volymhandel. 

Utredningen har som horisontår 2020. 

Vi blickar också fram mot år 2025. 

Utredningen skall visa på möjligt upptagningsområde och möjlig försäljning. Den skall visa på 

möjligheter och hot i city, på Norrmalm och i Stallsiken.  

Med dagligvaror (DV) avser NIRAS livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor.  

Sällanköpsvaror (SV) brukar delas in i shopping och volymhandel. Med shopping avses kläder, skor, 

del av sport, accessoarer, tyger, ur, guld, optik, bok och papper, musik mm.  

Med volymhandel menas  möbler, järn- och byggvaror, hushållsapparater, belysning, färg, tapeter, 

övrig hemutrustning, del av sport, radio och tv mm.  

Av sällanköpsvarorna brukar NIRAS anse att ca 55 % är så kallad shopping och ca 45 % volymhandel. 

Om inget annat anges är all omsättning i 2012 års priser och inkl. moms. 

GLA är en internationell förkortning för uthyrbar yta, dvs exklusive allmänna ytor. 
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3. UPPTAGNINGSOMRÅDE ÅR 2014, 2020 OCH 2025 

3.1. År 2014 

Skövdes primärområde bedöms vara Skövde, Tibro och Hjo. I sekundärområdet ingår Mariestad, 

Götene, Skara, Falköping, Tidaholm, Karlsborg och Töreboda. Tertiärområdet utgörs i huvudsak av 

Lidköping. 

 

NIRAS bedömer att uppupptagningsområdena inte kommer att ändras nämnvärt till år 2020 och 

2025. Det beror till stor del på att vi har stora och starka kommuner i söder och norr i form av 

Jönköping och Örebro som ”skär av”. I väster ligger Lidköping som gör allt för att utöka och stärka sitt 

upptagningsområde plus Uddevalla med IKEA. Skövde har dock som vi skall se stora affärsmöjligheter 

inom detta område. 

 

  

  Dubbelklicka här för att ange datum. 

Av: [namn]  
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4. DEMOGRAFI 

I Skövde bor idag år 2012 drygt 52 000 människor. Man har växt från ca 49 000 invånare år 2002. 

Kommunens prognos är drygt 55 500 invånare år 2020. Detta motsvarar en ökning med ca 6,6 % 

mellan år 2012 och 2020 (8 år).  

I Skövdes huvudsakliga primär- och sekundärområde, som NIRAS bedömer är Skövde, Tibro, Hjo, 

Götene, Karlsborg, Töreboda, Mariestad, Skara, Tidaholm och Falköping, bor det drygt 185 000 

invånare. De prognosticeras bli ca 190 000 invånare till år 2020, dvs en ökning med ca 1,8 % mellan 

åren 2012 och 2020.   

 2002 
invånare 

2012 
invånare 

2020 
invånare 

Förändring  
2012-2020 

antal 

Förändring 
2012-2020 

procent 

Primärområdet 68 874 71 644 75 040 3 396 4,7 % 

Skövde 49 405 52 212 55 681 3 469 6,6 % 

Tibro 10 624 10 600 10 400 -200 -1,9 % 

Hjo 8 845 8 832 8 959 127 1,4 % 

      

Sekundärområdet 114 641 115 096 115 183 87 ±0 % 

Karlsborg 6 697 6 699 6 683 -16 -0,2 % 

Götene 12 983 13 092 12 652 -440 -3,4 % 

Tidaholm 12 585 12 556 12 094 -462 -3,7 % 

Falköping 30 896 31 689 32 848 1 159 3,7 % 

Töreboda 9 426 9 040 9 023 -17 -0,2 % 

Mariestad 23 743 23 739 23 624 -115 -0,5 % 

Skara 18 311 18 281 18 259 -22 -0,1 % 

      

Primär+sekundär 183 515 186 740 190 223 3 482 1,8 % 

      

Tertiär (Lidköping) 36 941 38 254 38 977 723 1,9 % 

      

Primär+sekundär+tertiär 220 456 224 994 229 220 4 226 1,9 % 

I tabellen ovan kan man se att av de 3 482 invånare som prognoserna säger att primär- och 

sekundärområdet skall öka med till år 2020, står Skövde kommun för 3 396 personer eller nästan 

hela ökningen. 
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5. HANDELN ÅR 2012 

Skövde fungerar som den viktigaste handelsnoden för nära 200 000 människor. Här omsätts över 

40% av all handel i primär- och sekundärområdet. För sällanköpsvaror (SV) är Skövdes andel nästan 

55%. Uppgifter om Handelsindex och omsättning år 2007- 2012 är hämtade från ”Handeln i Sverige”. 

5.1. Dagligvaror 

Skövde har en stark dagligvaruhandel (DV) med ett stadigt stigande DV-index till dagens index på 

109, dvs ett inflöde till kommunen. I diagrammen nedan har vi valt att visa enbart de större 

kommunerna.  Skövde omsatte år 2012 för ca 1 800 Mkr inkl. moms. Närmast därefter i omsättning 

är Lidköping med 1 276 Mkr och Falköping med en omsättning på nästan 830 Mkr. 

 Dagligvaror index 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skövde 100 103 105 108 108 109 

Karlsborg 97 99 90 89 92 88 

Götene 65 65 65 62 61 60 

Tibro 77 78 84 85 90 84 

Töreboda 69 72 66 64 67 68 

Mariestad 87 90 91 90 92 95 

Skara 98 102 102 107 111 110 

Hjo 74 72 70 74 74 75 

Tidaholm 75 75 75 82 81 84 

Falköping 83 88 85 89 85 82 

Lidköping 100 104 106 106 102 105 
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Som vi kan utläsa så är både index och omsättning hög och stadigt växande i Skövde kommun. Skara 

har också ett högt index, men omsätter bara drygt 1/3 av vad Skövde omsätter. 

 Dagligvaror Mkr 2007-2012 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012 

Mkr 
2007-2012 

procent 

Skövde 1 398 1 526 1 622 1 701 1 732 1 800 402 29 % 
Karlsborg 184 197 185 185 191 188 4 2 % 
Götene 235 249 259 252 247 250 15 6 % 
Tibro 226 242 269 274 297 285 59 26 % 
Töreboda 180 196 185 179 187 195 15 8 % 
Mariestad 580 624 652 658 673 716 136 23 % 
Skara 506 552 571 599 624 640 134 26 % 
Hjo 182 185 187 200 201 209 27 15 % 
Tidaholm 264 279 288 318 314 336 72 27 % 
Falköping 725 802 805 858 831 829 104 14 % 
Lidköping 1 074 1 150 1 219 1 240 1 208 1 276 202 19 % 

Summa 5 527 6 002 6 242 6 464 6 505 6 724 1 197 22 % 

DV-omsättning inkl moms i löpande priser 

 

DV-omsättning inkl moms i löpande priser 
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5.2. Sällanköpsvaror 

Skövde är den stora motorn och handelsplatsen när det gäller sällanköpsvaror i regionen. Man 

omsätter ca 2 550 Mkr och har nästan 55 % av den totala sällanköpsvaruomsättningen i primär- och 

sekundärområdet. 

Skövdes index för sällanköpsvaror har ökat från 137 år 2007 till 164 år 2012. Detta innebär ett av 

Sveriges starkaste SV-index. Det har skett  genom en kontinuerlig förbättring och anpassning av 

utbudet. Övriga kommuner förutom Lidköping har ett index klart lägre än 100. I diagrammen nedan 

har vi valt att visa enbart de större kommunerna. 

Sedan 2007 har Skövde haft en ökad omsättning av sällanköpsvaror på 599 Mkr mot hela 

upptagningsområdets ökning på 574 Mkr.  

 Sällanköpsvaror index 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skövde 137 144 159 159 162 164 

Karlsborg 8 9 13 15 17 16 

Götene 42 51 46 45 48 46 

Tibro 63 62 63 59 58 58 

Töreboda 45 43 33 35 35 34 

Mariestad 78 78 75 80 82 81 

Skara 79 77 64 63 64 62 

Hjo 63 53 42 38 35 36 

Tidaholm 41 37 35 34 33 32 

Falköping 64 66 61 62 60 59 

Lidköping 98 98 89 88 94 100 
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NIRAS bedömer att det är svårt att fortsätta med en så stark ökning av index för sällanköpsvaror. De 

orter i Sverige som ligger högre är i många fall gränshandelskommuner, eller är starka 

handelskommuner i närheten av de tre storstäderna. NIRAS anser att Skövde framförallt skall 

fokusera på att behålla sin starka ställning som handelsplats för regionen. 

 Sällanköpsvaror Mkr 2007-2012 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012 

Mkr 
2007-2012 

procent 

Skövde 1 944 2 074 2 328 2 438 2 486 2 543 599 31 % 
Karlsborg 16 18 26 30 34 31 15 94 % 
Götene 156 189 193 187 183 183 27 17 % 
Tibro 188 187 193 187 183 183 -5 -3 % 
Töreboda 120 112 87 95 94 91 -29 -24 % 
Mariestad 527 530 513 566 578 572 45 9 % 
Skara 411 403 337 346 349 336 -75 -18 % 
Hjo 157 134 108 101 91 95 -62 -39 % 
Tidaholm 145 134 126 126 124 121 -24 -17 % 
Falköping 564 585 552 586 568 558 -6 -1 % 
Lidköping 1 039 1 059 975 998 1 066 1 131 92 9 % 

Summa 5 267 5 425 5 418 5 651 5 762 5 841 574 11 % 

SV-omsättning inkl moms i löpande priser 

 

SV-omsättning inkl moms i löpande priser 
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6. SKÖVDES HANDELSPLATSER 

 
Skövde har tre större handelsplatser: Stadskärnan, Norrmalm och Stallsiken 

 

  

Norrmalm 

Stadskärnan 

Stallsiken 
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6.1. Stadskärnan 

Skövde stadskärna består av ett stort antal butiker längs gatorna samt de två galleriorna 

Commercegallerian och Vasaporten (där finns Willys). Commercegallerian var den första gallerian i 

Skaraborg.  

HUI har bedömt de tre handelsplatsernas omsättning. Stadskärnan omsatte år 2012 ca 775 Mkr 

sällanköpsvaror och drygt 200 Mkr dagligvaror, dvs stadskärnan som helhet omsatte närmare 1 000 

Mkr. 

 

Stora torget med Commerce 
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6.2. Norrmalm 

Norrmalm har tre stora aktörer: Elins Esplanad, ICA Maxi och Coop Forum. Utöver detta finns 

volymhandel bl a inom byggvaror och sport. 

På Norrmalm omsatte man enligt HUI ca 775 Mkr sällanköpsvaror och ca 800 Mkr dagligvaror, dvs 

totalt nästan 1 600 Mkr.  

Elins Esplanad önskar utöka sina handelsytor med ca 7 000 kvm GLA, varav shopping ca 6 000 kvm 

(GLA är lika med uthyrbar yta, dvs exklusive allmänna ytor). 

 

Elins Esplanad 

  



19 (32) 
www.niras.se 

6.3. Stallsiken 

Stallsiken är i första hand ett volymhandelsområde med bl.a. Media Markt, Biltema, Plantagen och 

Mio. I Stallsiken omsattes år 2012 ca 450 Mkr sällanköpsvaror men inga dagligvaror. 

 

Stallsiken 

6.4. Övrig handel 

Enligt statistik från ”Handeln i Sverige”, se avsnitt 5, omsatte Skövde ca 1 800 Mkr dagligvaror och ca 

2 550 Mkr sällanköpsvaror. Det betyder att förutom i ovanstående handelsplatser, omsätts det ca 

800 Mkr dagligvaror. Här ingår Coop Extra, Lidl mm vid utfarten till Skara samt all servicehandel och 

blommor. Övrig sällanköpsvaruhandel omsatte ca 550 Mkr. En stor del av detta är bygghandel kring 

utfarten mot Hjo. 
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7. ATTITYDUNDERSÖKNINGEN AV SKÖVDE CITY FRÅN ÅR 2013 

År 2013 utfördes en attitydundersökning i Skövde city av Hanne K Larsen AB. Den syftade till att 

studera: 

 Hur skaraborgarna ser på parkeringsmöjligheterna i centrum 

 Vilka öppettider man vill ha i centrum och hur man besöker centrum idag 

 Hur stadskärnan kan förbättras ur besökarnas perspektiv 

 Vilka evenemang och aktiviteter man vill se i centrum och hur väl man besöker dagens 

aktiviteter 

Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningen gav följande svar: 

Spontan bild 

Skövde centrum är trevligt, bra, mysigt, shopping, stort och lagom. 

Favoritplats 

Favoritplatser sägs vara är Torget, Commerce och Rådhuskaféet. 

Saker man förknippar med Skövde centrum 

Commercegallerian, torget, shopping, kyrkan, arenan, matfestival och resecentrum. 

Rekommendation 

62% av de intervjuade uppger att de absolut kan tänka sig att rekommendera ett besök i Skövde 

Centrum. 

Trivsel 

17% tycker att Skövde centrum är mycket trivsamt och drygt 50% tycker att det ganska trivsamt. 

Utbud 

57% av de intervjuade Skövdeborna och 70% av de intervjuade skaraborgarna tycker att 

butiksutbudet är mycket eller ganska bra. 

Parkering 

Det man är minst nöjd med när det gäller parkering är att hitta parkering samt parkeringsavgiften.  

Shoppingdag 

De över 45 år handlar främst på vardagarna och de under 45 år handlar främst på helgerna.  

Öppettider 

När det gäller frågan om man hinner utföra sina ärenden eller ej noterades stora skillnader mellan de 

olika åldersgrupperna. Bara 29% bland dem under 24 år uppgav att de alltid hinner utföra sina 

ärenden, motsvarande bland dem över 24 år var 58%. Men det var bara 2 av 5 som skulle utnyttja 

längre öppettider. 

Handelsplats 

51% av de 420 intervjuade uppgav att de handlar i centrum i första hand, 33% uppgav att de handlar 

på Elins i första hand. 
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8. ÖKAD EFTERFRÅGAN ÅR 2012-2020  

8.1. Konsumtion per capita enligt KPG 

Enligt KPG1 väntas efterfrågan per capita i fasta priser på sällanköpsvaror (exkl. hemelektronik) öka 

med 1,8 % per år och för dagligvaror med 0,6 % per år till år 2020.  

8.2. NIRAS bedömning med hänsyn till e-handeln 

NIRAS räknar med att e-handeln tar ca 1/3 av tillväxten för sällanköp. Återstår ca 1,2 % per år via 

butik.  

För dagligvaror räknar NIRAS med en ökning på 0,5 % per år över disk. 

NIRAS räknar med att restaurangkonsumtionen ökar med minst 2 % per capita och år till år 2020. 

Observera att konsumtionstillväxten är i fasta priser. 

  

                                                           
1
 KPG = KonsumtionsPrognosGruppen, som varje år tar fram den långsiktiga konsumtionsprognosen. KPG består av ledande aktörer från 

handeln, fastighetsägare och konsulter varav NIRAS är en. 
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8.3. Ökad efterfrågan till år 2020 inkl e-handel 

Till år 2020 förväntas befolkningen i Skövde ha växt med 6,6 %.  För hela upptagningsområdet inkl. 

Lidköping väntas befolkningen öka med 1,9 %.  

Tillsammans med den årliga förväntade konsumtionstillväxten på 1,8 % för sällanköpsvaror och 0,6 % 

för dagligvaror får vi en ökad total efterfrågan på sällanköpsvaror på ca 21 % i Skövde och ca 17 % i 

hela upptagningsområdet. För dagligvaror blir motsvarande siffror ca 11 % resp. ca 7 %. Allt i 2012 

års priser. Detta är inkl. e-handel. Jfr följande sida.  

 Dagligvaror 
 2012  

Mkr 
2020  

ökning procent 
2020  

ökning Mkr 
2020  

summa Mkr 

Skövde 1 800 +11,4 % +206 2 006 

Primärområdet (inkl Skövde) 2 294 +9,5 % +219 2 513 

Sekundär 3 154 +4,9 % +154 3 308 

Tertiär 1 276 +6,7 % +85 1 361 

Primär+sekundär+tertiär 6 724 +6,8 % +458 7 149 

 Sällanköpsvaror 

 2012  
Mkr 

2020  
ökning procent 

2020  
ökning Mkr 

2020  
summa Mkr 

Skövde 2 543 +21,0 % +535 3 078 

Primärområdet (inkl Skövde) 2 821 +19,1 % +540 3 361 

Sekundär 1 889 + 14,5 % +273 2 162 

Tertiär 1 131 + 16,3 % +184 1 315 

Primär+sekundär+tertiär 5 841 +17,0 % +997 6 838 

Som man kan läsa i tabellen ovan, svarar Skövde för i princip hela primärområdets ökade efterfrågan 

till år 2020.  
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8.4. Ökad efterfrågan till år 2020 ”över disk” 

8.4.1. DAGLIGVAROR 

Av tillväxten i primärområdet på 219 Mkr väntas ca 200 Mkr ske via butik. 

 Ökning av dagligvaror till år 2020 Mkr 

 Primär    

Ökad efterfrågan 200    

8.4.2. SÄLLANKÖPSVAROR 

Av den totala ökade efterfrågan i primärområdet till år 2020 på ca 540 Mkr är ca 198 Mkr shopping, 

ca 162 Mkr volymhandel och ca 180 Mkr är e-handel. Av de 198 Mkr shopping och 162 Mkr 

volymhandel, beställs en mindre del via nätet men hämtas i butik.  

 Ökning av sällanköpsvaror till år 2020 Mkr 

 Primär Sekundär Tertiär Primär+Sekundär+Tertiär 

Total ökad efterfrågan 540 273 185 998 

Shopping 198 100 68 366 

Volymhandel 162 82 55 299 

E-handel 180 91 62 333 

8.4.3. RESTAURANG 

För restauranger förväntas efterfrågan öka från ca 590 Mkr i Skövde år 2012 till ca 710 Mkr år 2020. 

8.5. Sammanfattande punkter för tillväxten till år 2020 

 Dagligvaror via butik växer med 200 Mkr i primärområdet som är den huvudsakliga 

upptagningen för dagligvaror. 
 Shopping via butik växer med upp mot 300 Mkr i primär + sekundärområdet. Dessutom ca 50 

Mkr i Lidköping. 
 Volymhandeln växer med upp mot 250 Mkr i primär + sekundär. Dessutom ca 50 Mkr i 

Lidköping. Se vidare avsnitt 10.2. 
 E-handeln växer totalt med ca 333 Mkr. 
 Restaurangefterfrågan väntas öka med ca 20 % (4 % befolkningsökning och 16 % per capita 

konsumtion) år 2012 till år 2020, dvs med 120 Mkr (den var 590 Mkr år 2012).  
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9. FYRA SCENARIER FÖR SKÖVDE FRAM TILL ÅR 2020 

Följande scenarier är inte framtagna som exakta prognoser, utan skall mer ses som kvantifieringar av 

hur handel mm kan utvecklas för olika alternativ. Vi antar att utvecklingen av restaurang och 

shopping utanför city och Norrmalm är densamma i alla fyra scenarierna. 

NIRAS tänker sig i scenario 1 och 2 att ny handelsyta på Norrmalm i huvudsak skulle tillkomma 

genom en utbyggnad av Elins Esplanad.  

9.1. Scenario 1. City och Elin satsar offensivt åren 2014-2020  

Elins Esplanad bygger ut med 6 000 kvm shopping + 1 000 kvm restaurang/service. 

 

City förtätar med butiker och restauranger samt med uteserveringar i söderlägen. När det är möjligt 

ersätts en eller ett par av bankerna i bra lägen med handel och/eller restauranger.  

City har en bra potential. Commerce skulle t ex kunna ta in fler hyresgäster, om det finns plats rent 

fysiskt. Nya ytor mitt i city skulle också vara positivt och stärka city. En sådan fastighetsutveckling är 

inte enkel, men helt nödvändig om cityhandeln skall växa på sikt. 

City förlänger sina öppettider på helgerna och ökar användningen av allmän plats för evenemang, 

serveringar etc.  

I detta scenario ökar city sin shoppingförsäljning med 120 Mkr och restaurang med 70 Mkr dvs totalt 

ca 190 Mkr. Elins Esplanad ökar sin shoppingförsäljning med minst 150 Mkr och restaurang med 30 

Mkr, dvs totalt med 180 Mkr. 

Totalt ökar alltså omsättningen med ca 370 Mkr (270 shopping + 100 restaurang). 

Scenario 1 Shopping Restaurang Summa 

City idag 775 Mkr 220 Mkr 995 Mkr 

City ökning 120 Mkr 70 Mkr 190 Mkr 

City summa 895 Mkr 290 Mkr 1 185 Mkr 

    
 Shopping Restaurang Summa 

Norrmalm idag 775 Mkr 47 Mkr 822 Mkr 

Norrmalm ökning 150 Mkr 30 Mkr 180 Mkr 

Norrmalm summa 925 Mkr 77 Mkr 1 002 Mkr 
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Den sammanlagda ökningen av shopping på 270 Mkr motsvarar nästan 75 % av totala shopping-

tillväxten på 366 Mkr i primär-, sekundär- och tertiärområdet. SV-index för Skövde kommer att öka. 

9.2. Scenario 2. City satsar inte offensivt till 2020. Elin bygger ut  

Elins Esplanad bygger ut med 6 000 kvm shopping + 1 000 kvm restaurang/service. 

City ökar sin shoppinghandel med 50 Mkr och restaurang med 20 Mkr dvs totalt 70 Mkr. Att 

ökningen är så pass begränsad beror på att man i detta scenario ej är offensiv. 

Elins Esplanad ökar sin shoppingförsäljning med 180 Mkr och restaurang med 40 Mkr tack vare sin 

utbyggnad och citys relativa passivitet. 

Totalt ökar shoppingomsättningen med ca 230 Mkr och restaurangerna med 60 Mkr. Den totala 

ökning blir således 290 Mkr (230 shopping + 60 restaurang). 

Omsättningen för, och inflödet av, shoppinghandel och restaurang till Skövde är betydligt lägre än i 

scenario 1. 

Scenario 2 Shopping Restaurang Summa 

City idag 775 Mkr 220 Mkr 995 Mkr 

City ökning 50 Mkr 20 Mkr 70 Mkr 

City summa 825 Mkr 240 Mkr 1 065 Mkr 

    

 Shopping Restaurang Summa 

Norrmalm idag 775 Mkr 47 Mkr 822 Mkr 

Norrmalm ökning 180 Mkr 40 Mkr 220 Mkr 

Norrmalm summa 955 Mkr 87 Mkr 1 042 Mkr 

Ökningen av shopping på 230 Mkr motsvarar nästan 65 % av den totala shoppingtillväxten på 366 

Mkr i primär-, sekundär- och tertiärområdet. SV-index för Skövde kommer att öka något. 
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9.3. Scenario 3. City satsar offensivt till 2020. Elin bygger inte ut. 

City förtätar med butiker och restauranger med uteserveringar i söderlägen. När det är möjligt 

ersätts en eller ett par av bankerna i bra lägen med handel eller restauranger. City förlänger sina 

öppettider på helgerna. City ökar då sin shoppinghandel med 150 Mkr och restaurang med 85 Mkr, 

dvs totalt 235 Mkr. 

Elins Esplanad ökar shopping och restaurang med 60 Mkr. 

Totalt ökar omsättningen då med ca 295 Mkr (190 shopping + 105 restaurang). Omsättningen i - och 

inflödet av shoppinghandel och restaurang till - Skövde är betydligt lägre än i scenario 1. 

Omsättningen är ungefär lika stor i scenario 2 och 3. 

Scenario 3 Shopping Restaurang Summa 

City idag 775 Mkr 220 Mkr 995 Mkr 

City ökning 150 Mkr 85 Mkr 235 Mkr 

City summa 925 Mkr 305 Mkr 1 230 Mkr 

    

 Shopping Restaurang Summa 

Norrmalm idag 775 Mkr 47 Mkr 822 Mkr 

Norrmalm ökning 40 Mkr 20 Mkr 60 Mkr 

Norrmalm summa 815 Mkr 67 Mkr 882 Mkr 

Ökningen av shopping på 190 Mkr motsvarar drygt 50 % av totala shoppingtillväxten på 366 Mkr i 

primär-, sekundär- och tertiärområdet. Det är något mindre än tillväxten av shopping i 

primärområdet som är på 198 Mkr. SV-index för Skövde kommer i princip ligga still. 
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9.4. Scenario 4. Varken City eller Elin satsar offensivt  till 2020.  

Detta scenario är minst offensivt. Elins Esplanad bygger inte ut. 

I detta scenario beräknas city öka sin shoppinghandel med 80 Mkr och restaurang med 40 Mkr, dvs 

totalt ca 120 Mkr. Elins Esplanad ökar shopping och restaurang med totalt 65 Mkr. 

Sammanlagt ökar omsättningen med ca 185 Mkr (125 shopping + 60 restaurang). 

Den sammanlagda omsättningen i city och Elins Esplanad är här betydligt lägre än i scenario  2 och 3. 

Scenario 4 Shopping Restaurang Summa 

City idag 775 Mkr 220 Mkr 995 Mkr 

City ökning 80 Mkr 40 Mkr 120 Mkr 

City summa 855 Mkr 260 Mkr 1 115 Mkr 

    

 Shopping Restaurang Summa 

Norrmalm idag 775 Mkr 47 Mkr 822 Mkr 

Norrmalm ökning 45 Mkr 20 Mkr 65 Mkr 

Norrmalm summa 820 Mkr 67 Mkr 887 Mkr 

Ökningen av shopping på 125 Mkr motsvarar nästan 35 % av totala shoppingtillväxten på 366 Mkr i 

primär-, sekundär- och tertiärområdet. Det är klart mindre än tillväxten av shopping i primärområdet 

som är på 198 Mkr. SV-index för Skövde riskerar att minska. 
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9.5. Slutsatser av de fyra scenarierna 

Bäst är om Skövde mäktar med både en förnyelse av city och en utbyggnad av Elins Esplanad, dvs 

scenario 1. Elins Esplanad bör dock inte byggas ut med mer shopping än de önskade ca 6 000 kvm 

(GLA), i varje fall inte nu. 

Sämst för Skövde är scenario 4. Här finns en risk för ett ökat utflöde till bl.a. Jönköping, Örebro och 

Trollhättan/Uddevalla. 

NIRAS bedömer att skillnaderna i handelns omsättning mellan å ena sidan scenario 1 och å andra 

sidan scenario 2-4 kommer att öka med tiden. Skillnaden mellan scenario1-3 och scenario 4 ökar 

också med tiden.  
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10. NIRAS SLUTSATSER 

10.1. Stadskärnans roll. Regionens bästa mötesplats för kultur, handel mm 

Det är viktigt för den långsiktiga regionala konkurrenskraften med helgöppet i city (även om 

omställningen kan vara svår för mindre företag). City bör således förlänga sina öppettider på 

helgerna och öka användningen av allmän plats för evenemang, serveringar etc.  

Kultur, idrott, föreningsliv bör också få en större roll i stadskärnan. Dessa faktorer är viktiga 

identitetsskapare för city och för Skövde som helhet. 

City bör också som nämnts förtäta med butiker och restauranger med uteserveringar i söderlägen. 

Ett par av bankerna som ligger i bra lägen bör ersättas med handel eller restauranger när tillfälle ges.  

City har en stor potential. Nya ytor bör tillskapas om det går att få fram mitt i city. En sådan 

fastighetsutveckling är nödvändig om cityhandeln skall växa på sikt. Den kräver ett nära samarbete 

mellan kommun, fastighetsägare och handlare.  

Utred ny handelsyta i city för shopping och restaurang. Kanske kan Sandtorget vara en lösning med 

bostäder/kontor ovanpå? Finns det andra alternativ? En tumregel för medelstora stadskärnor är att 

man bör kunna se de nya ytorna från det bästa handelsläget idag (Commerce). 

Skapa en bra tillgänglighet för alla till city. Skapa goda kopplingar och trevliga stråk för gående och 

cyklister från hela staden in till stadskärnan.  

NIRAS har bl a talat med studentkåren. Några citat: 

”City är den naturliga mötesplatsen. På Elins Esplanad handlar man snarare än fikar”. 

”Det som finns i city är bra men det är för lite. Aktiviteter som matfestivalen och skidtävlingar är 

utmärkta och stärker citys identitet”. 

Ett mål för Skövde city skulle kunna vara att bli årets stadskärna2 år 2017. Processen, dvs vägen dit, är 

ofta viktigare än att man till slut vinner.   

10.2. Stallsiken 

NIRAS bedömer att det är bra för kunder och butiker om ny volymhandel koncentreras till Stallsiken. 

Det blir lättare för kunderna att hitta utbudet och det minskar söktrafik i tätorten. Att samla 

volymhandeln är således bra även ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Antag att volymhandel med en omsättning på 250 Mkr på sikt skulle etableras i Stallsiken (jfr avsnitt 

8.5). Den skulle sannolikt behöva en butiksyta på ca 15 000 kvm (det varierar litet beroende på 

                                                           
2
 Årets Stadskärna är en utmärkelse som föreningen Svenska Stadskärnor utser för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut till 

den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan  
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. 
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bransch). Den skulle således vad NIRAS förstår gott och väl få plats på den mark i Stallsiken som 

redan är avsatt för handel. Se även avsnitt 10.3. 

 

Stallsiken kan leva och utvecklas väl i alla fyra scenarierna. Stallsiken ”tjänar” dock på att övrig handel 

i Skövde expanderar och är stark. Det betyder att scenario 1 är bäst och scenario 4 sämst för 

Stallsiken. Det som dock skulle betyda mycket för Stallsiken är om man skulle få en större 

dagligvaruetablering. 

10.3. Dagligvaruhandeln 

Skövde har en stark dagligvaruhandel och ett starkt dagligvaruindex. NIRAS bedömer att det är svårt 

att öka dagligvaruindex så mycket mer. Dagligvaruhandeln är till största delen lokal.  

Samtidigt har Skövde en stor inpendling av arbetande och många handlar på vägen hem. Dessutom 

väntas dagligvaruefterfrågan i fasta priser bara i Skövde växa med ca 170 Mkr till 2020 och med 

ytterligare över 100 Mkr till år 2025.  

Det kommer på sikt att finnas underlag för en stor DV-butik, jfr Stallsiken ovan. Mark för en sådan 

butik finns redan avsatt i Östra Stallsiken.  

10.4. Bostäder 

I Skövde kommun finns det färdiga planer för 1 000 lägenheter varav  ca 500 inom 3 km från city. 

I det pågående planarbetet planeras det uppskattningsvis ytterligare ca 500 centrumnära (inom 1 

500 meter) lägenheter och ca 250 lgh inom 2-3 km. 

I den pågående fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för centrala Skövde finns det dessutom planer 

för kanske 500 lgh. 

Totalt finns det alltså planer på ca 2 250 lgh eller ca 5 000 människor i Skövde. NIRAS anser att det är 

bra att en stor del av dem byggs centralt i Skövde. Det gör att många människor kan nå stadskärnan 

och Elins Esplanad utan bil. 
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11. EFTERFRÅGEUTVECKLINGEN ÅR 2020-2025 

Enligt KPG3 väntas efterfrågan per capita i fasta priser på sällanköpsvaror (exkl. hemelektronik) 

årligen öka med 1,8 %  under perioden 2020-2025 (dvs samma tillväxttakt som åren 2012-2020). 

NIRAS räknar med att e-handeln även under denna period tar ca 1/3 av tillväxten för sällanköp. 

Återstår ca 1,2 % per år via butik.  

För dagligvaror räknar NIRAS med en årlig tillväxt per capita på 0,6 % varav 0,5 % via butik. 

NIRAS räknar med att restaurangkonsumtionen årligen ökar med minst 2 % per capita och år 2020-

2025. 

I visionen för Skövde till år 2025 har man en ambition att nå ca 60 000 invånare (en ny befolknings-

prognos från Sweco år 2014 pekar mot ca 60 000 inv år 2025).   

NIRAS bedömer då att efterfrågan sammanlagt ökar som följer under hela perioden 2020-2025: 

Dagligvaror i butik i primärområdet: 200 Mkr 

Sällanköpsvaror exkl e-handel: I primärområdet 400 Mkr. I sekundär– och tertiärområdet 250 Mkr.  

Restaurang i primärområdet: 100 Mkr. 

 

  

                                                           
3
 KPG = KonsumtionsPrognosGruppen, som varje år tar fram den långsiktiga konsumtionsprognosen. KPG består av ledande aktörer från 

handeln, fastighetsägare och konsulter varav NIRAS är en. 
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Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar avseende rapporten och dess innehåll. 
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