Uppdatering av
handelsutredning, Ursvik
2012-08-08

Förutsättningar
Vi utreder ett huvudscenario:
– Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En
eller ett par serveringar och möjligen någon servicebutik kan ligga vid
Milstensvägen.
I denna handelsutredning har vi räknat med att det år 2025 bor ca 15 000 personer
i Ursvik och att det finns ca 1 000 arbetande, inklusive skola, vård, handel och
service. Här räknar vi alltså med betydligt färre arbetande än i de planer som
tidigare funnits för Ursvik (där har man räknat med minst 4 000 arbetande).
De handelsomsättningar som vi har bedömt gäller under förutsättning att
butikerna har bra tillgänglighet med bil samt mycket bra tillgänglighet till fots och
med cykel. Även kollektivtrafiktillgängligheten måste vara mycket bra. All
omsättning är i 2010/2011 års priser och inkl moms om inte annat anges.
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Marknadsområde för dagligvaror
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Befolkningsprognos - marknadsområde

Befolkning
Ursvik
Rissne
Rinkeby
Hallonbergen
Ör
Brotorp/ JärvastadenSundbybergsdelen
TOTALT

År 2011 2012
2018
2020
2025
1 969
2 462
9 791
11 326
15 000
7 519
7 570
9 463
9 974
10 569
15 845
14 676
16 500
16 900
17 300
5 291
5 375
7 007
7 397
8 169
1 872
1 874
2 731
3 101
3 544
685
33 181

925
32 882

2 151
47 643

2 159
50 857

2 158
56 740

Nu byggs ca 1 500 fler lägenheter jämfört med f g utredning varför antalet
boende i Ursvik år 2025 har ökat till ca 15 000.
Prognosen för Rinkeby år2025 är uppskattad av NIRAS utifrån Stockholms
Stads prognos som sträcker sig till 2021.
Övriga prognoser kommer från Sundbybergs stad.
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Marknadsandelar dagligvaror
2012 Ursviks Torg finns ännu inte.
2018 Ursviks Torg finns och tvärbanan har kommit.
2025 Ursviks Torg med en stor dagligvarubutik finns. Den uppskattas ta ca 20-25 %
dagligvaruefterfrågan i hela Ursvik. Vi räknar med 20% eftersom vi utgår
från god
biltillgänglighet men vi tror inte att den kan bli optimal. Upptagningsområdet har sin
tyngdpunkt i västra delarna av Ursvik.

av

Uppskattade marknadsandelar av dagligvaruefterfrågan i resp
område år 2025
Ursvik

20 %

Rissne

2%

Rinkeby

3%

Hallonbergen, Ör

2%

Brotorp, Järvastaden

2%

Arbetande i Ursvik

5%

Bl a kommande Coop Forum i Sundby Park ger ökad konkurrens jämfört med f g utredning.
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Omsättning vid max. satsning för dagligvaror
vid Ursviks torg
• Konsumtion per capita bedöms enligt Konsumtionsprognosgruppen (KPG) öka med 1 % per år (1,6
% per år i f g utredning). KPG har sänkt prognosen främst p g a det osäkra läget i Europa och USA.
•Konsumtion per capita år 2012 för dagligvaror (DV) bedömer NIRAS till ca 31 400 kr. År 2018 är
motsvarande 33 300 kr och år 2025, 35 700 kr.
•Omsättningarna i tabellen nedan utgår från de av NIRAS bedömda marknadsandelarna för de olika
bostadsområdena. Vi utgår från men maximal satsning på butik, miljö och tillgänglighet.
Omsättning från boende
(SEK)
Ursvik
Rissne
Rinkeby
Hallonbergen
Ör
Brotorp/Järvastaden S-berg
Omsättning totalt boende

År 2011
12 246 826
4 676 683
14 782 957
3 290 907
1 164 350
426 058
36 587 780

2012
15 466 329
4 755 488
13 829 235
3 376 585
1 177 250
581 087
39 185 973

Antal arbetande
Omsättning arbetande (SEK)
5 % av deras totala DV-inköp
TOTAL Omsättning (SEK)
Boende + arbetande
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2018
65 197 675
6 301 354
16 480 875
4 665 919
1 818 556
1 432 338
95 896 717
500
832 367

36 587 780

PRESENTATION OF NIRAS

39 185 973

96 729 084

2020
76 927 529
6 774 459
17 218 019
5 024 130
2 106 236
1 466 418
109 516 791
750

2025
106 975 860
7 537 519
18 506 824
5 825 905
2 527 483
1 539 026
142 912 617
1 000

1 273 522

1 782 931

110 790 313

144 695 548
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Sammanfattning dagligvaror

En butik vid torget som omsätter knappt 145 miljoner år 2025 behöver en
totalyta på 1 500 - 2 000 kvm och 75 - 100 p-platser.
Omsättningsbedömningen bygger på att det dessutom finns
kantstensparkering vid eller nära torget. Annars kommer många kunder
välja en annan handelsplats vid ”snabba inköp”. NIRAS bedömer att det
behövs minst 10-20 kantstensplatser där man får stå 20 minuter. Det är
av stor vikt att det är lätt att nå torget med bil också från de östra
delarna av Ursvik.
Annars blir försäljningen betydligt lägre.

Stor butik vid torget
(oms MSEK)
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År 2012

2018

2025

-

97

145
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Systembolag vid torget i Ursvik

Ett systembolag vid Ursviks torg skulle göra att det blir lättare för
en dagligvarubutik att bli en stark butik i stadsdelen. Det kan
betyda upp till 15-20 milj. kr i omsättning för butiken.
Dessutom kan ett systembolag bidra med 5% möjligen 10% i
omsättning för annan handel vid torget.
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Ica Supermarket
Kista Galleria

Dagligvaror

Coop Konsum
Kista

Konkurrens

Ica Nära, Järvastaden
Rinkeby Matcenter
Kommande butik
Ulriksdal

Ica Supermarket
Spånga

Planerad Coop Forum

PrisXtra
Hallonbergen
Coop Konsum
Hallonbergen

Hemköp
Rissne
Bromma
Coop Forum
City Gross

Willys
Planerad Ica-butik
Mall of Scandinavia

Sällanköpsvaror
Shopping
Konkurrens
•
•
•
•

Kista Galleria är ett av Storstockholms största köpcentra med en
shoppingomsättning på ca 1 300 milj. Kr (år 2010).
Bromma Blocks (Bromma flygplats) shoppingdel inkl. sport mm omsätter i
storleksordningen ca 800 milj. Kr.
Solna Centrum omsätter shopping för ca 700 milj.
Mall of Scandinavia kommer att bli Sveriges största köpcentrum med en
shoppingomsättning på 2,5-3 miljarder. Öppnas troligen 2015.

Sammanfattningsvis är detta sannolikt Sveriges hårdast konkurrensutsatta
shoppingmarknad. Marknadsförutsättningar för shopping saknas därför i Ursvik.

Sällanköpsvaror
Volymhandel
Konkurrens
•

Barkarby är en av Sveriges största volymhandelsplatser med en omsättning
på ca 3 000 Mkr.

•

Bromma center har en volymhandelsomsättning i storleksordningen 500 Mkr.
Den väntas öka i och med utbyggnaden av shoppingdelen.

Sammanfattningsvis är Ursvik mycket konkurrensutsatt även inom volymhandel.
Många volymhandelsbutiker fungerar bäst i ett kluster. Det kan dock finnas plats
för enskilda operatörer, och då främst vid Enköpingsvägen. I någon mån kan
nuvarande handel söder om Enköpingsvägen (Willys, Hornbach) vara goda
grannar även om det är en väg emellan. Sannolikt vill inte bostadsföretagen ha
volymhandel i Ursvik.

Restaurang
Underlag
• Underlag för serveringsverksamheter skapas främst av boende och
arbetsplatser. För Ursvik har vi räknat med ett totalt antal arbetsplatser
på 1 000 år 2025, inklusive kontor, vård och skola.
• Under projekttiden räknar vi med i genomsnitt 500 byggnadsarbetare i
området. Byggnadsarbetarna svarar under byggtiden fram till efter år
2020 för en stor del av restaurangernas potentiella omsättning då de
oftare äter ute än t ex kontorsarbetare. År 2025 bedöms det finnas få
byggnadsarbetare kvar i Ursvik.
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Restaurang
Underlag
År

Arbetspl.
kontor

Invånare

Byggnadsarb.

Omsättning
(Mkr)

Möjliga kvm
restaurangyta

2012

0

2 500

500

7

250

2018

500

9 800

500

20

800

2025

1 000

15 000

0

26

1 000

Någon gång efter 2020 kommer byggnationen att minska och upphöra.
Dock räknar NIRAS med att marknaden ändå kommer att finnas för den
bedömda restaurangytan genom att restaurangerna successivt ökar
sina marknadsandelar hos boende och arbetande.
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Restaurang
Läge och koncept
Lämpliga lägen för etablering av serveringsverksamhet är vid Ursviks Torg och i korsningen
vid Milstensvägen och Marieborgsgatan (1-2 enheter). Nedan är en principiell fördelning
av antalet serveringsverksamheter, koncept och storlekar vid fullt utbyggt område år 2025.
Verksamhet

Koncept/typ

Storlek

Restaurang

Sportbar/Husman

300

Restaurang

Pizza/pasta

100

Restaurang

Pizza/pasta

70

Restaurang

Indisk/Asiat

80

Restaurang

Grill/husman

150

Café

Matigare café

150

Café

Kaffe/kondis

50

Gatukök

Korv/hamburgare

40

Summa antal kvm:

940

Ursviks torg
Restaurang och service
Vid Ursviks Torg bedömer NIRAS att det finns förutsättningar för
• dagligvaruhandel,
• service såsom kemtvätt, frisör, optiker, blomsterhandel och en spelbutik/kiosk.
Total yta för handel och service exklusive dagligvaruhandel och restaurang är ca 300
kvm.
Maximala förutsättningar för ett levande stadsdelstorg ges om det finns spårvägsstation
och bra tillgänglighet för både bilkunder, cyklister och gående. Det går inte att utesluta
någon av dessa kundgrupper. Utmaningen är att skapa ett blandat torg och skapa en bra
miljö. Dessutom är det önskvärt att kommunala verksamheter såsom bibliotek, ev.
sporthall, läkare och tandläkare ligger vid torget.
Längs t ex Ursviks Allé kan verksamheter som är något mindre lägesberoende fungera,
dock bör de ligga nära torget. Exempel på det är gym, ytterligare en frisör, kontor i
gatuplan, mäklare. Ytbehov för ett litet gym är ca 300-500 kvm. Frisör och mäklare
kräver 100-200 kvm tillsammans.
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Lägen för handel och service

Läge för restaurang plus ev.
liten servicebutik/kiosk.

Läge för handel, café
och restaurang.

Läge för mindre
lägeskänslig verksamhet.

Bilplatsbehov vid Ursviks torg år 2025

Verksamhet

Bilplatsbehov

Antal
kvm/arbetande

Antal bpl

- Dagligvaror vid Ursviks torg

50 bpl per 1000 kvm GLA

1 500- 2 000 kvm

80

- Service, restaurang, café Ursviks torg
(besökande)

30 bpl per 1000 kvm GLA

2 000 kvm

60

0,3 per arbetande i kontor,
handel och service mm

200 arbetande

60

Handel och service (besökande)

Arbetande
- kontor, handel, restaurang, service, vård mm
(NIRAS har räknat med 100 anställda inom
kommersiell service samt 100 inom offentlig
service)
TOTALT

200

Parkering tillkommer för ev. stora arbetsplatser (företag/offentlig förvaltning) som inte
är centrumverksamhet.
För torgets konkurrenskraft är det viktigt att de besökandes p-platser ligger nära
butikerna (korttidsplatser). De arbetande får räkna med att p-platserna ligger något
längre bort. Å andra sidan kan dessa platser användas hela dagen.
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Lämpliga p-tider vid Ursviks torg

• DV-butiken behöver ca 80 platser, max p-tid 1 timme.
• Service exkl. gym och vård, restaurang, café behöver ca 35 p-platser, max p-tid1 timme.

• Restaurang med besökare på kvällen behöver p-tid 2-3 timmar.
• Gym och vård behöver ca 25 platser, max p-tid 2 timmar. Om huvuddelen av pplatserna hamnar i en gemensamhetsanläggning bör p-tiderna utredas så att
parkeringen används effektivt. Man bör ha god omsättning på parkeringen samtidigt som
besökare till vård, gym och kvällsrestauranger skall få ha gott om tid på sig.
• Utöver detta ökas torgets attraktivitet om det finns korttidsplaster på gatan utanför
butikerna, 10-20 st. med en max p-tid på ca 20 min.
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Hur påverkas DV i centrum om två
tvärbanestationer etableras i Ursvik?
Dagligvaror
Underlag: I den norra delen, kvarter 1-3 och 5-6 ska ca 130 000 kvm
byggas dvs. ca 1 500 lägenheter. Detta motsvarar ca 3 500 boende.

• Bedömningarna nedan baseras på år 2018.
•NIRAS bedömer att det inte finns tillräckligt
underlag för en DV-butik i den norra delen.
Möjligtvis en liten servicebutik/kiosk.

• Servicebutiken/kiosken bedöms omsätta några
Mkr(3-4 Mkr) per år och av det tas 2-3 Mkr från
torgets butiker.
• Slutsats: Handeln vid torget påverkas relativt
lite av en ev. nordlig tvärbanehållplats.
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Hur påverkas restaurangerna i centrum om
två tvärbanestationer etableras i Ursvik?
Restaurang
• Bedömningarna nedan baseras på år 2018. NIRAS bedömer
att den totala restaurangomsättningen är ca 20 Mkr år 2018.
• En restaurang i den norra delen har ungefär samma
upptagningsområde som närbutiken, dvs. 3 500 boende.
•Dessa invånare bedöms äta restaurangmat i hela Ursvik för
4-5 Mkr per år. Vi räknar optimistiskt med en omsättning i
nordvästra delen av Ursvik på 2-3 Mkr. Det kan vara
omsättning för en liten pizzeria eller liknande
”hämtmatställe”.
• Samtidigt innebär det nya programmet för västra Ursvik att
antalet boende ökar med ca 3 500. Dessa bedöms äta i Ursvik
för ca 4-5 Mkr. Huvuddelen av detta hamnar rimligen vid
Ursviks torg.
• Ca 3 Mkr av restaurangomsättningen bedöms hamna vid
Milstensvägen.
• Slutsats för Ursviks torg: Restaurangerna kan omsätta
14-15 Mkr. Det kan vara en stor restaurang (8-10 Mkr) samt
en till två mindre restauranger/caféer.
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