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Förord
Denna rapport är ett examensarbete på 20 poäng och utgör avslutningen på utbildningen till teknologie
magister i fysisk planering. Arbetet är ett samarbete mellan Torsås kommun och Blekinge Tekniska
Högskola och har gjorts under hösten 2000 och vintern 2001. Mina uppdragsgivare har varit
kommundirektör Bo Lönnkvist och utvecklingschef Rune Fransén i Torsås kommun. Rapporten belyser
landsbygdskommunen Torsås framtida utvecklingsmöjligheter med fokusering på detaljhandelsutveckling.

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Anders Törnqvist, professor vid institutionen för fysisk
planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Dessutom vill jag tacka Lennart Ivarsson, Vägverket i Kalmar,
Mats Hagersten, Metria i Kalmar samt Anders Wellving, institutionen för fysisk planering vid Blekinge
Tekniska Högskola som gjorde det möjligt att hantera en del av kartmaterialet i GIS.  Jag vill också tacka
Aino Pakareinen, Torsås kommun för värdefull information om turism. Slutligen vill jag tacka de
butiksägare i Torsås kommun som gav sina synpunkter i den handelsundersökning som genomfördes.

Karlskrona den  28 mars 2001

Lena Rönning
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KAPITEL 1
Inledning
Samspelet mellan stad och land är en förutsättning för ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle, men ofta
framställs landsbygden med sina mindre tätorter och bybildningar som oviktiga och betydelselösa. De flesta
små kommuner kämpar hårt för att hålla sina samhällen vid liv.  För den breda allmänheten är dessa kommuner
främst en temporär rekreationsplats. Strandängarna skall vara betade, floran rar och lockande, lunchen på
restaurangen skall vara utsökt, hotellets standard skall vara förstklassig, badstränderna skall vara rena och
inbjudande, handeln skall erbjuda ett intressant utbud om vädret är dåligt…….

Landsbygdskommunens värde är faktiskt mycket mer komplext än så. Den är en mycket viktig länk i det
ekologiska kretsloppet. Dess unika miljö och förutsättningar kan ge alla bofasta ett rikt liv med mycket hög
livskvalitet, ett arv som kan föras vidare till kommande generationer. För att bibehålla och vidareutveckla
våra värdefulla landsbygdskommuner krävs ett starkt engagemang och en tydlig medvetenhet på alla nivåer.

Bakgrund
Denna rapport fokuserar Torsås kommun i Kalmar län, en genuin landsbygdskommun med ca 7500 invånare.
Kommunen har sedan länge kunnat erbjuda den livskvalitet som alltmer kommer att efterfrågas i framtiden.
Trots det har en stagnation varit tydlig främst under hela 1990-talet. Ambition och framtidstro är emellertid
stark hos såväl kommuninvånare som kommunledning att tillsammans vidareutveckla kommunens möjligheter
att uppnå en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Många faktorer måste dock samverka och i
denna rapport ställs betydelsen  av detaljhandelns utveckling i centrum.

Handeln och handelsplatserna är lika viktiga i dag som för många hundra år sedan för ett väl fungerande
samhälle. Den sysselsätter många och utgör en väsentlig del av samhällsekonomin samtidigt som den har en
viktig funktion som mötesplats. Rapporten vill betona  detaljhandelns viktiga roll för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och belysa osäkerhetsfaktorer.  Det är också väsentligt att påtala de specifika omständigheter
som är förknippade med en landsbygdskommun och medvetandegöra den komplexitet och samverkan som
är nödvändig för att åstadkomma  en framtida handelsutveckling.

Vägverkets stora satsning på en ombyggnad av nuvarande E22 mellan Kalmar och Karlskrona resulterar i att
i princip hela vägsträckningen genom kommunen byggs om. Tätorterna Söderåkra och Bergkvara är två
givna knutpunkter längs vägen, där olika förutsättningar kan finnas för en vidareutveckling av detaljhandeln.
Kan nya E22:s trafikströmmar utgöra det komplement som kan vara nödvändigt för att detaljhandeln i
kommunen skall kunna expandera? Kan europavägsatsningen komma kommunen till nytta i en framtida
handelsutveckling och påverka handelsförutsättningarna i gynnsam riktning?

Syfte
• Syftet är att utreda vilka förutsättningar som finns för en framtida handelsutbyggnad i Torsås kommun och

att belysa det komplexa samspel mellan olika faktorer som krävs för att nå en positiv handels- och
samhällsutveckling.

• Syftet är också att utarbeta planförslag till ny handelsetablering, där för- och nackdelar vägs mot varandra.
Utredningen ger också förslag till etapputbyggnader och rapporten skall  kunna tjäna som underlag vid
beslutsfattande vid en framtida handelsutbyggnad.
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Arbetsmetod
• Inledningsvis belyser utredningen generella aspekter väsentliga för detaljhandelns utveckling.
• Därefter granskas och analyseras rapporter, statistik och annan information för Torsås kommun med direkt

eller indirekt betydelse för utredningen. Landsbygdskommunens specifika förutsättningar belyses som en
viktig komponent för en realistisk studie.

•  Därefter dras slutsatser och utredningen gör ett försök att uppskatta ett framtida handelsetableringsbehov.
• Slutligen presenteras konkreta planförslag för utbyggnad av detaljhandeln i kommunen.

Av tidsbrist kan utredningen tyvärr ha vissa begränsningar och ger sig inte ut för att vara fullständigt
uttömmande. Det saknas bl a  en  mer  ingående undersökning av hur en ny handelsplats i Torsås kommun kom-mer
att påverka grannkommunernas handel.

Sammanfattning
Inledning
Framtidsutvecklingen i Torsås kommun tillsammans med andra landsbygds- och glesbygdskommuner i vårt
land är mycket betydelsefull för hela vårt land. Tyvärr uppfattar ofta den breda allmänheten landsbygden som
en temporär rekreationsplats, men dess betydelse är faktiskt ovärderlig som en livnödvändig länk i det ekologiska
kretsloppet. Dess miljö erbjuder dessutom befolkningen ett rikt liv med den livskvalitet som efterfrågas
alltmer.

Torsås kommun måste vända den stagnerande befolkningsutvecklingen och finna utvägar för att nå en positiv
samhällsutveckling. Syftet med utredningen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för en
handelsutbyggnad och att belysa andra väsentliga faktorer som krävs för att nå en god handels- och
samhällsutveckling. Utredningen har först belyst generella handelsaspekter, därefter har rapporter, statistik
och annan information granskats och analyserats. Slutsatser och försök till en uppskattning av ett
handelsutbyggnadsbehov har slutligen mynnat ut i två alternativa planförslag, där för- och nackdelar beskrivs.
En förhöjd standard av E22 genom kommunen kommer sannolikt att öka trafikarbetet avsevärt och
trafikströmmarna kan vara det komplement, som blir nödvändigt för en bärkraftig handelsutveckling i Torsås
kommun.

Allmänt om detaljhandeln
Detaljhandelns betydelse för såväl den enskilde som för hela samhällsekonomin blir allt större.
Marknadskrafterna styr emellertid i allt för hög grad och externa handelsetableringar i våra befolkningstäta
kommuner är på väg att ödelägga såväl våra landsbygdskommuner som våra stadskärnor.

I nuvarande lagstiftning finns inga begränsningar för nya externhandelsetableringar och eftersom länsstyrelserna
inte tar sin regionalt samordnande roll på allvar är det mellankommunala samarbetet i princip obefintligt. Att
det ökade trafikarbetet skapar allt större emissioner negligeras, trots regeringens betoning på en långsiktig
ekologisk hållbarhet. En omarbetning av gällande lagstiftning är akut enligt utredningen. Dessutom måste
länsstyrelserna agera kraftfullt och verka för ett regionalt samarbete, där en rimlig geografisk fördelningsprincip
av handeln prövas. Internationella erfarenheter visar att de flesta andra länder redan uppmärksammat och
eliminerat motsvarande problem.

Det ökade bilinnnehavet är den största orsaken till att konsumenternas handelsmönster har förändrats radikalt.  Dagens
moderna konsumenter ställer alla de krav som en koncentrerad handelsplats kan erbjuda; brett utbud, konkurrenskraftiga
priser, generösa öppettider gärna i kombination med upplevelseinriktade etableringar. Statistik visar att dagens
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konsumenter lägger nästan lika mycket pengar på fritid och kultur som på livsmedel. E-handeln kommer
sannolikt endast att vara en servicefaktor  för vissa konsumentgrupper den närmaste framtiden.
.
Faktorer med betydelse för detaljhandelns utveckling i Torsås kommun
I kommunens tre tätorter bor drygt hälften av befolkningen. Befolkningsantalet nådde under slutet av 1990-
talet till 1970 års bottennotering. Kommunen har kvinnounderskott, medelinkomsten ligger ca 15% lägre än
riksgenomsnittet och den eftergymnaisala utbildningsnivån är låg. Näringslivet är till stor del baserat på
industriell verksamhet samt jord- och skogsbruk och teknik- och kunskapsinriktade företag är klart
underrepresenterade.

Nya E22 är i princip färdigbyggd från Kalmar till Söderåkra och inom en femårsperiod räknar Vägverket med
att en fortsatt utbyggnad söderut förbi Bergkvara skall vara påbörjad. Trafikarbetet på E22 genom kommunen
kommer under det närmaste decenniet att öka med ca 23% och dessutom kommer turister från Polen och
Baltikum (via Verköhamnen i Karlskrona) att utgöra en allt större grupp. Turismen kommer att bli en allt
viktigare faktor för kommunen. Tyvärr är de distinkta besöksmålen  begränsade.

Hamnen i Bergkvara kommer att få en allt större betydelse, inte minst som centralplats för
vindkraftsutbyggnaden i Kalmar sund. Den mellankommunala handeln riktar sig för torsåsbornas del främst
till stormarknaden Giraffen i Kalmar och Amiralens köpcentra utanför Karlskrona. I Torsås översiktsplan har
samtliga tre tätorter, Torsås, Söderåkra och Bergkvara, reserverats mark för eventuell framtida
handelsutveckling.

Detaljhandeln i Torsås kommun
Kartläggning har gjorts genom statistik från SCB, handelsenkäter, intervjuer samt genom empiriska studier i
Söderåkra och Bergkvara. Många torsåsbor väljer sedan länge att veckohandla i stormarknadsmiljö. Indikationer
på köptrohet   ligger ca 25% under riksgenomsnittet för dagligvaruhandeln. Samtliga branscher inom
specialvaruhandeln visar på vikande köptrohet och indikationerna når endast upp till ca 1/3 jämfört med
riksgenomsnittet.

Motorbranschens omsättning ligger nästan i nivå med dagligvaruhandeln och indikationer på köptrohet uppgår
till ca 50% av riksgenomsnittet. Bensinstationernas indikationer på köptrohet har gått ner från 88% till 60%
jämfört med riksgenomsnittet. Övernattningsalternativens (hotell, camping, stuguthyrning) indikationer på
köptrohet når 30% över riksgenomsnittet medan motsvarande indikationer för restauranger och matställen
motsägelsefullt har reducerats allt mer och utgör endast 24% av riksgenomsnittet.

Torsås samhälle är den förhållandevis livligaste handelsplatsen med den största livsmedelsbutiken och många
specialvarubutiker. I Möre köpcentra i Söderåkra är handelsutbudet begränsat till en livsmedelsbutik och en
specialvarubutik och upplevs ödsligt och stagnerande. Hotell- och restaurangrörelsen Möre Hotell har stor
betydelse för både orten och hela kommunen. Bergkvara har ett relativt stort detaljhandelsutbud men en
mycket splittrad handelsstruktur.

Slutsatser för detaljhandelns utveckling i Torsås kommun
Eftersom dagens handelsstruktur har skapat ett köpmönster som lett till bristande  köptrohet och till att befolkningen
i allt högre grad gör bilresor till köpcentra i närliggande kommuner, har kommunens egen handel utarmats allt mer. De
befolkningstäta grannkommunerna expanderar sin handel allt mer på bekostnad av både Torsås kommun och
närliggande stadskärnor. En ny handelsplats i Torsås kommun kommer att ge alla torsåsbor en bättre tillgänglighet än
tidigare, där resultatet dessutom blir ett minskat trafikarbete med mindre emissioner. En allt vanligare konsumentkategori
gör familjeutflykt i bilen och kombinerar handelstillfället med andra upplevelser. Den nya handelsplatsen  bör därför
också kompletteras med någon upplevelseinriktad etablering.

1) Jämförelsetalet är ett indextal, som utredningen satt till 100. Se utförligare under ”Definitioner”, sidan 89.

Kapitel 1
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För att uppnå en handelsplats med framtidskraft har utredningen valt att fokusera på följande:
• öka köptroheten till att närma sig riksgenomsnittet
• skapa förutsättningar för en större köpkraft för torsåsborna
• tillvarata de ökande turistströmmarna på E22
• erbjuda gränslandets befolkning goda handelsmöjligheter

För att öka köptroheten är det nödvändigt med en geografiskt koncentrerad handelsplats, där befolkningen
har störst förutsättningar att öka. Långväga handelsinköp kan då ersättas med inköp i närmiljön och ge alla
torsåsbor och befolkningen i gränslandet en klart förbättrad tillgänglighet. Det totala trafikarbetet kommer att
reduceras och därmed de negativa miljöeffekterna. Utredningen vill betona att basservice på övriga tätorter
kommer att vara nödvändig även i fortsättningen.

Personbilens roll
Landsbygdsbefolkningens bilberoende kan knappast förändras i framtiden om de skall kunna bo och leva
kvar i sin miljö. Det är naturligtvis oerhört viktigt för vår miljö att allt bränslesnålare bilar med förfinad
avgasrening konstrueras och att forskningen fortgår inom nya miljövänligare energikällor. Kollektivtrafiken
kommer endast att kunna utgöra ett komplement till egna färdmedel för de boende utanför tätorterna. För de
invånare som väljer bort bilen av ekonomiska eller miljöskäl kommer isoleringen att bestå och tillgången till
bil kommer även framledes att vara en jämställdhets- och klasskillnadsfråga.

Köpkraft från E22 - en nödvändighet
Ur miljösynpunkt är det mycket konfliktfyllt att se E22:s turistströmmar och andra besökare som ett nödvändigt
komplement för att den nya handelsplatsen skall bli bärkraftig. Utredningen måste dock konstatera att denna
köpkraft kommer att krävas och att ett nollalternativ skulle vara ännu sämre ur miljösynpunkt. För att turister
och andra besökare i ännu högre grad skall välja att stanna i kommunen är det viktigt att definiera fler
distinkta besöksmål.

Skapa större köpkraft i kommunen
För att stärka köpkraften inom kommungränserna är det mest väsentligt att vända den negativa
befolkningsutvecklingen. Enron Winds långtgående planer på tillverkningsindustri inom vindkraftsområdet
kan generera många nya arbetstillfällen. Bredbandsutbyggnaden kommer troligtvis att leda till att teknik- och
kunskapsbaserade företag får högre etableringsvilja. På så sätt kan högutbildade erbjudas sysselsättning och
stanna kvar och bosätta sig. En viss kvotering vid vissa nyanställningar kan vara rimlig för att minska
kvinnounderskottet. Fritidshusägare längs Kalmar sund kan få möjlighet att övergå till permanentboende.
Dessa faktorer kommer att få betydelse för kommunens köpkraft, som med stor sannolikhet kommer att
stärkas i takt med befolkningsökning och inkomsternas storlek.

Handelns lokalisering
Det är omöjligt att uppnå en likvärdig tillgänglighet till den nya handelsplatsen för alla invånare i kommunen.
En nyetablering bör därför göras med utgångspunkt i  befintlig tätortsstruktur, där människor bor, arbetar, där
redan god kollektivtrafik finns och befintligt gång-, cykel- och vägnät redan är tillfredsställande. Handelsplatsen
måste också ligga i nära anslutning till E22:s på- och avfarter. En utvidgad handelsetablering är därför inte
tänkbar i Torsås tätort.

Positiv befolkningsutveckling i Bergkvara
Bergkvaras handelstraditioner går tillbaka ända till medeltiden och dagens handelsutbud är förhållandevis rikt.
Handelsstrukturen är emellertid mycket splittrad, vilket troligtvis är till stor nackdel för butiksägarnas omsättning.
Den nya handelsplatsen kommer sannolikt att föra med sig en geografisk omstrukturering av den befintliga handeln.
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Bergkvara har de bästa förutsättningarna att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Hamnen och servicecentrat
för havsbaserad vindkraft kommer att generera nya arbetstillfällen. Enron Winds långtgående planer på vindkraftsindustri
med Bergkvara som centralpunkt kan ge goda utvecklingsmöjligheter. Bergkvara visar på störst turistintresse och är
kommunens mest populära sommarturistort. Kommunen har börjat planeringsarbete för nya attraktiva bostäder med
lägen mot Kalmar sund och mycket intressanta planförslag finns. 4/5 av fritidshus med havsnära lägen ligger i eller
kring Bergkvara. Om hälften av dessa väljer att övergå till permanentboende kan Bergkvaras befolkning öka med
minst 400 personer. Den nya handelsplatsen bör förläggas till Bergkvara, som har de bästa förutsättningarna till en
positiv befolkningsutveckling.

Bergkvara har rent geografiskt det mest centrala läget för kommunen som helhet. De boende i Torsås tätort
får en god tillgänglighet via väg 504,  som passerar alldeles utmed den nya handelsplatsen. Gränsbygdshandeln
kommer att påverkas positivt av att nya E22 byggs om söderut och dess på- och avfarter mot Bergkvara
kommer att bli enkla och logiska. Både Bergkvara och Söderåkra har lämplig mark för en ny handelsplats och
inom de tänkta områdena för handelsutveckling finns inga motstridigheter beträffande allmänna intressen.

Begränsad befolkningsutveckling i Söderåkra
I Söderåkra bedömer utredningen att förutsättningarna för en positiv handelsutveckling är små. Ett
fritidshusområde, Djursvik, kan generera en befolkningstillväxt på ca 100 personer om hälften av de boende
övergår till permanentboende. Utredningen bedömer gränsbygdshandeln som minimal, eftersom bebyggelse
i princip saknas norr om Söderåkra (Värnanäs). Med tanke på dessa faktorer, det mycket begränsade
detaljhandelsutbud som finns på orten idag och med hänsyn till den stagnation som upplevs i Möre köpcentra
utesluter utredningen att Söderåkra kan ha förutsättningar för en handelsutveckling.

Utredningen rekommenderar att Möre köpcentra förser omlandet med baservice och att dagens butiker erbjuds
etableringsmöjligheter på handelsplatsen i Bergkvara, där utvecklingsmöjligheterna sannolikt blir mycket
gynnsamma. Ortsbefolkningen i Söderåkra kommer att få en god tillgänglighet till handelsplatsen i Bergkvara
och denna lokalisering är definitivt den bästa för kommunen som helhet.

Kommunens IT-centra - Söderåkra
Näringslivet i Söderåkra behöver en ordentlig förstärkning och kommunledningens planer på ett IT-centra
kan ge Söderåkra möjligheter till att bli en central plats med teknik- och kunskapsinriktning. Det kan också
bli en centralpunkt för kommuninvånare som väljer att arbeta på distans. På sikt kommer detta att generera
nya arbetstillfällen och främja inflyttning till orten. Möre hotell- och restaurangrörelse kommer även i
fortsättningen att vara en stor tillgång med goda möjligheter att expandera. För att ytterligare accentuera
byggnaden krävs en tydlig och välkomnande entré. Möre köpcentras nuvarande handelslokaler kan få betydelse
dels för hotellets expansion och dels som nytt IT-centra. Bensinstationen Preem Mekka Traffic kommer att få
en allt viktigare roll som närbutik. Området är dock i stort behov av omfattande markplaneringsåtgärder och
andra praktiska förbättringar.

På lite längre sikt……
I det korta perspektivet kan det verka enklast att Söderåkra, där europavägen från Kalmar redan är klar, blir
mest lämplig för en vidareutveckling av handeln. Utredningen vill dock på det bestämdaste rekommendera
att kommunledningen tillsammans med Kalmar län gör allt för att påskynda den fortsatta utbyggnaden av
E22 mellan Söderåkra och Brömsebro, eftersom Bergkvara definitivt har de bästa handelsförutsättningarna.
Att etablera en ny handelsplats tar sin tid och en byggstart borde därför kunna ligga i fas med att nya E22 blir
klar förbi Bergkvara.

En geografisk omstrukturering av kommunens handel kommer på kort sikt att bli både smärtsam och turbulent,
men på lite längre sikt kommer dock en gemensam satsning på en ny handelsplats i Bergkvara att förändra
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dagens negativa handelsmönster och medverka till en positiv handels- och samhällsutveckling i kommunen. Detta
kommer att gynna hela befolkningen oavsett vilken tätort man känner tillhörighet till. Den nya handelsplatsen i Bergkvara
kommer att bli en av de nödvändiga grundstenar som krävs för att Torsås kommun skall bli framgångsrik och
bärkraftig.
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KAPITEL 2
Rapporten vill allra först belysa generella aspekter som har betydelse för en framtida utveckling av detaljhandeln.

Allmänt om handel
Handelns utveckling
Under 1900-talets senaste decennier har handelns struktur helt förändrats. Under 1950-talet fanns både i
städer och på landsbygden en mängd småbutiker med konsumentnära lägen. De var antingen spontant etablerade
i äldre bostadsområden eller planerade under 1940-60-talen.

Förändringen började på 1960-talet med att varuhus etablerades i stadskärnorna för att så småningom utvecklas
till rationella stormarknader i externa, bilorienterade lägen. Idén med dessa handelscentra kom från början
från USA och spred sig senare såväl i Sverige som i många andra nord- och västeuropeiska länder. I Sverige
var till en början dessa stormarknader lokaliserade till storstäderna, men numera finns de i alla delar av
landet. Samtidigt som dessa större butiker växte fram minskade antalet mindre och medelstora butiker, i
synnerhet i centrala lägen, bostadsområden och tätorter.

Från slutet av 1980- och under 1990-talet har en allt mer omfattande satsning gjorts på våra stadskärnors
handelsförutsättningar. Detta har resulterat i betydande volymökningar för detaljhandeln. På senare tid har
även antalet mindre butiker ökat i form av kvartersbutiker, närbutiker och trafikorienterade butiker. Varuhusen
i stadskärnorna har ersatts av gallerior. Många städer och större orter har gjort stora satsningar och lyckats
utveckla centrumhandeln och till och med lyckats återerövra och stärka den.

Under 1990-talet har antalet detaljhandelsföretag minskat kraftigt och ersatts av sk mångfilial- och/eller
kedjeföretag. Det blir allt vanligare med internationella ägoförhållanden och börsintroducerade handelsföretag
ökar markant såväl inom dagligvaruhandel som specialvaruhandel.

Detaljhandeln är dock fortfarande en utpräglad småföretagarnäring. År 1995 fanns 52000 småföretag, varav
ca 30000 var företag utan anställda, dvs när endast familjemedlemmar var sysselsatta. Mellan 1986-1994 har
dessa företag enligt SCB:s företagsregister minskat i antal med i genomsnitt 5% per år. Noteras bör dock att
minimiomsättningen som krävs för registrering har höjts vid två tillfällen under tidsperioden. (Regionala och
strukturella mönster i handelns utveckling. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997)

Faktorer som påverkat handelns utveckling fram till idag
• utglesning av bostadsbebyggelsen
• förändringar i hushållens sammansättning, exempelvis fler enpersonshushåll
• ökat bilinnehav för allt fler hushåll
• kommunernas syn på förändrad markanvändning, exempelvis trafiksanering med kringfartsleder
• förändrad lagstiftning avseende öppethållande och prissättning
• förändrade konsumtionsbeteenden
• förbättrade förvaringsmöjligheter för livsmedel i hemmen
• ökad arbetstid utanför hemmet för kvinnor

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Bild 1 på nästa sida åskådliggör omsättningsförändringar för dagligvaru- och specialvaruhandel mellan åren
1995-2000. Dagligvaruhandeln visar på en svag ökning medan specialvaruhandeln har ökat markant i synnerhet
mellan åren 1998-2000.
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Dagligvaruhandeln svarar för ca hälften av den egentliga detaljhandelns omsättning. Med dagligvarubutiker
avses butiker samt livsmedelsavdelningar i centrumvaruhus, stormarknader och bensinstationer med fullständigt
dagligvarusortiment.

Antal Antal Omsättn % Omsättn % Prognos %
1984 1994 1984 1994

Trafikbutik 750 1020 2,4 3,7 4,0
Servicebutik 1400 1110 7,8 4,0 4,0
Supermarkets 1453 1950 44,6 63,1 68,1
Centrumvaruhus 228 32 10,8 1,5 1,0
Övr dagligvarubutiker 5218 3190 29,0 17,9 8,0
Källa: HUI,  (ingår i Regionala och strukturella mönster i handelns utveckling. NUTEK, 1997)
                              Tabell 1 Antal dagligvarubutiker och omsättning efter butikstyp åren 1984 och 1994 i Sverige

Centrumvaruhusens tillbakagång inom dagligvaruhandeln började redan 1980. Stormarknader med säljyta
på minst 2500 kvadratmeter med externa lägen har ökat kraftigt, likaså supermarkets.

Lågprisbutiker (ytorna varierar från 400-2500kvm)
Någon allmänt vedertagen definition finns inte. Däremot har de olika dagligvarugrupperna lanserat vissa
profiler, som de själva betecknar och marknadsför som lågprisbutiker. Exempel härpå är ICA Rimi, Exet och
Matex. Lågprisbutikerna i Sverige har under åren 1992-94 ökat från 170 till 250 stycken. (Regionala och
strukturella mönster i handelns utveckling. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997)

Inkomstfördelning
Sedan 1975 syns en markant ökning av den materiella standarden när det gäller kapitalvaror, bilar och fritidshus.
Varor som diskmaskin och video ökade särskilt snabbt under perioden medan andra varor som TV och frys
redan nått sina mättnadspunkter. Dagstidningarnas betydelse minskade allt mer till fördel för andra media.
Under 1998 ökade den disponibla inkomsten i Sverige med 11 mdkr, vilket motsvarar en ökning med 1,3%.
Förändringen beror på att löner och företagarinkomster ökade med 5 respektive 8% trots att kapitalinkomster
minskade. Ökningen i löneinkomst förklaras både med ökade reallöner och ökad sysselsättning. Andelen
som arbetar heltid hela året har ökat både för män och kvinnor.

Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst/ke   steg i fasta priser kontinuerligt mellan 1983 och 1992.
Utvecklingen har därefter varit ojämn. Medelvärdet har dessutom starkt påverkats av hushåll med mycket

2) Dagligvarubutiker under 400kvm redovisar den största tillbakagången tillsammans med centrumvaruhus.8

2)

3)

3) Inkomst/ke är ett begrepp som SCB tillämpar. Ke står för  konsumtionsenhet och är synonymt med ett hushåll.

Bild 1 Försäljningsvolym inom detaljhandeln 1995-2000
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stora inkomster. Medianvärdet för disponibel inkomst/ke minskade stadigt fram till 1995. Utvecklingen bröts emellertid
1996, då en mindre ökning inträffade. Denna höll i sig även 1998.

Utvecklingen över hela perioden 1989-1998 har tydligt förskjutit inkomsterna mellan generationer. Överlag
hade de som var äldre 1998 det betydligt bättre än de som var äldre år 1989. I åldersgruppen strax under
pensionsåldern och för ålderspensionärerna har inkomsterna ökat betydligt. Till en del beror förändringen för
ålderspensionärerna på att yngre nyblivna pensionärer har högre ATP-poäng än de äldre pensionärerna som
avlidit och som därmed inte längre ingår i mätningarna. Personer med låga inkomster lämnar
redovisningsgruppen och ersätts med personer med högre inkomster.

Sedan 1992 är det åldersgruppen 55-64 år som har den högsta inkomstnivån, tidigare var det åldersgruppen 45-54
år. Utöver ungdomar har även barnfamiljer fått sänkta inkomster under första halvan av 1990-talet. Från 1995 sker
emellertid en vändning och 1998 kan man notera att barnfamiljerna har fått de största inkomstökningarna. Man har
dock inte kommit tillbaka till samma inkomstnivå som barnfamiljerna hade 1991.

De ungdomar som flyttade hemifrån 1998 hade betydligt lägre inkomster än motsvarande grupp 1991. Sedan
1995 har inkomsten emellertid ökat även för denna grupp.

Källa: SCB

Bild 2  Indikatorer på materiella tillgångar

Bild 3  Skillnader i disponibel inkomst mellan olika ålderskategorier 1989-1998
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Förändrade konsumentbeteenden
Förändrade konsumentbeteenden är en viktig faktor bakom dagligvaruhandelns strukturomvandling.
Konsumenters lojalitet till en enda livsmedelsbutik har förändrats radikalt. På 1950-talet var köptroheten
70% och i mitten på 1990-talet hade den sjunkit till 30%.   Förklaringen är i huvudsak hushållens kraftigt ökade
bilinnehav, som har medfört att de inte längre är tvungna att vara trogna en viss butik.

Ökat bilinnehav för allt fler hushåll har medfört en markant förändring  av bilanvändandet vid dagligvaruinköp.
• En undersökning från 1965 visade att 15% av samtliga hushåll använde bil vid livsmedelsinköp.
• Enligt SIFO:s undersökning på ICA:s uppdrag år 1991 visade resultaten på 45%.
• Enkätsvaren i Forsbergs och Hagsons undersökning från 1994 visade att 70% av samtliga hushåll använde

bil vid sina dagligvaruinköp. (Forsberg, H. m fl, Effekter av externa köpcentran. STACTH, Stads- och
trafikplanering arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola, rapport 1994:1)

I många kommuner har trafiksanering genomförts parallellt med att kringfartsleder byggts. Denna miljöpolitiskt
motiverade åtgärd för att minska tung trafik och genomfartstrafik i eller nära centrum har resulterat i att trafikintensiva
och lättillgängliga punkter skapats, vilka visat sig vara attraktiva för lokalisering av externa köpcentra. En delförklaring
till lokaliseringen av externa centran är således redan fattade genom politiska beslut om förändrad markanvändning.
(Forsberg, H. m fl, Effekter av externa köpcentran. STACTH, Stads- och trafikplanering arkitektur, Chalmers
Tekniska Högskola, rapport 1994:1). Se även ”Externa köpcentra”, sidan 16.

Handeln angår oss alla
Detta avsnitt grundar sig till stor del på uppgifter från Handeln i planeringen. Boverket, 1999.
Handeln är nödvändig för vår överlevnad och den skapar samtidigt naturliga tillfällen till möten mellan
människor. För att alla skall kunna påverka utvecklingen är det nödvändigt att planering för handel sker med
stor samverkan mellan de fyra stora intressegrupper som kan särskiljas: Kommunen, konsumenterna, handeln
och fastighetsägarna.

Samarbete
För att nå goda resultat inom handelsutvecklingen är ett nära samarbete mellan de fyra intressegrupperna en
nödvändighet. Olika former av partnerskap kan uppstå i samband med utvecklingen av handelsområden. Det
är inte ovanligt att kommun, näringsidkare och fastighetsägare går samman, även ekonomiskt. I närmare
hundra kommuner i Sverige arbetar man då enligt FSK-modellen, Föreningen Förnya Stadskärnan, som är
ideell och har representanter från kommun, handel, fastighetsägare, medborgare, konsulter och högskolor.

Kommunen
Kommunen skall främst bevaka de allmänna intressena och inte minst jämka ihop de tre övriga gruppernas
intressen. Eftersom den enskilde medborgaren har mycket begränsade möjligheter att angripa ett planbeslut i
det allmänna intresset, är det bara kommunen själv som kan hävda detta. Ibland förekommer det att handels- och
fastighetsföretag framställer egna planförslag och då har kommunen ett stort ansvar att tillvarata de allmänna
intressena. Politikerna är huvudansvariga för att nyetableringar skall kunna göras och tar det slutgiltiga beslutet
i planfrågor. Att välja handelsetableringsläge för en kedja handlar mest om konkurrenssituation och
marknadsandelar. Genom en god planering gäller det därför att göra den avvägning som tillfredsställer både
handelns och samhällets behov och lönsamhet medan det för den enskilde butiksägaren handlar om att få en
varaktig försörjning. Men en god handelsstruktur kan inte endast skapas genom planering. En lika viktig aspekt
är att en öppen dialog förs med de tre övriga intressegrupperna: handeln, fastighetsägarna och konsumenterna.
Denna samverkan skapar de bästa förutsättningar för att ge ett bra underlag för strategiska bedömningar.
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Konsumenterna
Alla är vi konsumenter och har behov av varor av olika slag. Vad som är gemensamt för oss är att vi knappast aldrig
handlar livsmedel samtidigt med specialvaror. Man kan se tydliga mönster mellan olika konsumentgrupper, där
faktorer som pris och kvalitet är betydelsefulla. En annan viktig aspekt för konsumenten är om han/hon har tillgång till
bil eller om god kollektivtrafik finns.  För människor som väljer att avstå från bil eller inte har ekonomisk möjlighet
därtill är närheten till butiken mycket väsentlig. Man vet att i denna grupp finns många pensionärer, ensamstående
kvinnor, ungdomar och låginkomsttagare. Många invandrare saknar också bil.

Nedanstående diagram visar konsumtionsutgifter efter varugrupp och hushållstyp. Utgiftsposten ”Fritid, kultur”
är i princip lika stor som livsmedelsutgifterna för båda grupperna. Utgifterna för bil dubbleras för
sammanboende med bil. Hushållens storlek präglar alltså behovet av tillgång till bil.  Jämför med kostnader
för lokalresor!

Bild 4  Utgifter efter varugrupp och hushållstyp 1996

Det är alltjämt kvinnorna som oftast sköter dagligvaruhandeln och väljer oftare än männen miljövänliga
varor. Kvinnor är oftast också mer prismedvetna och är mer benägna än män att jämföra kvalitet på
konfektion. Detta medför att kvinnor gör fler butiksbesök per inköp räknat än män gör.När det gäller övriga
inköp från specialvaruhandeln är situationen den omvända. Vad som emellertid är gemensamt för både män
och kvinnor är önskemål om att butikerna skall vara öppna när vi har tid, lust och behov av att handla.

I Sverige finns inga starka konsumentorganisationer. Samarbete kan dock ske med föreningar inom andra
områden, exempelvis hyresgäst- och boendeföreningar, fackföreningar och pensionärsföreningar. PRO har
exempelvis konsumentfrågor som ett av sina intresseområden.

Är konsumenter  en homogen grupp?
Vid en närmare analys av begreppet konsumenter finner man snabbt ett flertal grupper med  mycket skiftande
behov och konsumtionsstyrka. Dessa behov och önskemål varierar under olika skeden i livet och hänger
bland annat ihop med ekonomi, medvetenhet om kvalitet och tid att uträtta inköp.
Boken Extern handel, att planera rätt. Svenska Kommunförbundet, 1999 har definierat olika konsumentgrupper
på följande sätt, se nästföljande sida.

Källa: SCB
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• När ett barn i skolåldern skickas med en lapp i handen för att handla köper hon/han det som står på lappen.
• Som tonåring börjar hon/han att fungera som kund och får själv börja bestämma över exempelvis barnbidraget.

Hon/han söker då ofta trendiga speciellt  utvalda butiker i närmaste tätort. Klädaffärer och elektronikaffärer är
viktiga. Ett externhandelscentra är inget tänkbart alternativ.

• Först när tonåringen flyttar hemifrån blir de kunder på allvar. De skall själva ombesörja matinköp och se
till att hygienartiklar finns hemma. Dessutom behövs husgeråd och möbler till det nya hemmet. Oftast
finns då varken kvalitets- eller miljötänkande och de reflekterar oftast inte över var de handlar.

• När de unga sedan flyttar ihop förändras oftast kundbeteendet helt på grund av att de flesta fortfarande har
relativt låga inkomster och stora behov. Då växer ett nytt kundbeteende fram med prismedvetenhet och
mer planerade inköp. Så småningom ökar också kvalitets- och miljömedvetandet.

• När de unga paren får barn blir inte bara ekonomin ansträngd, utan man får också ont om tid och inköpen
skall klaras av snabbt och billigt. För de som har bil blir oftast det stora affärscentrat det givna alternativet,
eftersom det där finns ett brett utbud till låga priser.

• Grupper med låga löner och de arbetslösa har ett mycket begränsat utgångsläge när det gäller att handla
miljö- och kvalitetsmedvetet. Den ekonomiska situationen styr helt inköpens karaktär. Dessa grupper är
främst inriktade på handel, där extrapriser är vanliga.

• Par i övre medelåldern har ofta en stabil ekonomi och har råd att handla efter sina behov och önskningar.
De har inte längre samma tidspress och kan därför göra sitt urval av butiker på andra premisser än att det
skall gå snabbt att göra sina inköp. De kan då utveckla ett annat kundbeteende än de tidigare haft och blir
då intressanta för specialvaru- och profilhandel.

• För de flesta pensionärer minskar inkomsten igen och även behoven. De har gott om tid att handla mat och
kläder och de har lärt sig att hushålla med pengar. Var någonstans de väljer att handla beror på om de har
en bra affär i närheten och om de känner personalen i butiken. Deras krav på god tillgänglighet är hög.
Butiksinköpen är också för många förenade med att träffa vänner och bekanta och få en pratstund i högre
grad än för andra konsumentgrupper.

• Internethandeln har stor betydelse för den målgrupp, som inte tycker att det är roligt att handla och som
dessutom har ont om tid.

Handeln
För att handeln skall ha förutsättningar till lönsamhet krävs en affärsidé, ett kundunderlag på rimlig nivå och dessutom
god tillgänglighet till butiken för konsumenterna. Handeln poängterar etableringsläget som ytterst väsentligt och
eftersträvar därför att butiken skall vara tillgänglig med bil för såväl kunder som för varuleveranser.
Handelsutvecklingen förändras ständigt och nya affärskoncept avlöser varandra. Det är därför viktigt att
planeringstänkandet kan underlätta en sund utveckling. Samtidigt är det väsentligt att handelsidkare får känna en
viss stadga i planeringen, där man vinnlägger lika konkurrens- och utvecklingsvillkor samtidigt som konsumenterna
erbjuds en rimlig kommersiell service. Detaljhandeln är till största delen organiserad i olika centrala
intresseorganisationer eller kedjor. Dessa ger  sina medlemmar olika grad av service, samordnar centrala inköp och
har ofta egen logistik. ICA, KF och DAGAB organiserar tillsammans mer än 70% av livsmedelshandeln. ICA står
själv för 30%. En liknande utveckling sker också inom fackhandeln, inom mångfilialföretag och kedjeföretag.
Butiker tål intäktsbortfall olika beroende på läge, antal anställda, resultatkrav mm.

Faktorer som påverkar ett handelsföretags utvecklingsmöjligheter:
• Företagsidé
• Konkurrenssituation
• Resultatkrav
• Kundunderlag
• Tillgänglighet (kommunikationsmöjligheter)
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Omsättningskrav
En stor nyetablerad dagligvaruhall behöver omsätta 50-100 miljoner kronor årligen för att vara vinstdrivande.
Upptagningsområdet för motsvarande omsättning uppgår till 8000-9000 personer. En kvartersbutik behöver 15-20
miljoner kronor i årsomsättning för att nå en rimlig lönsamhetsnivå.  (Handeln i planeringen. Boverket, 1999).

Fastighetsägarna
Det är oftast andra som äger butikslokalerna än de som brukar dem. Engagemanget för den verksamhet som
bedrivs i lokalen kan vara ytterst varierande, allt ifrån att ägaren själv beslutar i frågor om
butikssammansättningen och bedömer hyran efter omsättningens storlek till att utan engagemang hyra ut en
byggnad. Tidigare var fastighetsägaren oftast bosatt i trakten och hade god kunskap om staden eller orten med
dess byggnader. Idag är det vanligt att stora företag utan anknytning till platsen äger byggnaderna. Av detta
skäl är det viktigt att engagera fastighetsägarna för att nå en ökad förståelse och kunskap mellan olika intressen.

Handelns samhällsekonomiska betydelse
I Sverige omsatte detaljhandeln ca 350 miljarder kronor (1999). Detta motsvarade mer än 15% av BNP och
sysselsatte ca 500 000 anställda. Tillväxten inom detaljhandeln förutses vara så stor, att den kommer att
utgöra en allt större del av den svenska samhällsekonomin.

Detaljhandelns omsättning per län:
Detaljhandelns omsättning mkr 1995 % av befolkn Befolkn antal 1995
Kalmar län 7907 2,6 244 057
Blekinge län 4 855 1,6 153 016
Malmöhus län 28 466 9,4 811 415
Källa: Regionala och strukturella mönster i handelns utveckling. Regioner på väg mot 2015. NUTEK, 1997.
Tabell 2  Jämförande värden för detaljhandelns omsättning 1995

Tillväxt och utveckling i framtiden
Näringslivs- och handelsförutsättningar
Utvecklingen under sommaren 2000 bekräftade att svensk ekonomi befinner sig i en stark och bred
konjunkturuppgång med stigande sysselsättning. BNP ökade med 4,1% år 2000, men en stramare
arbetsmarknad bidrar till att bromsa tillväxten till 3,6% år 2001. Den starka sysselsättningsökningen har lett
till att den öppna arbetslösheten har underskridit regeringens mål på 4% i december 2000. Regeringens
sysselsättningsmål, att 80% av befolkningen mellan 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära
arbetsmarknaden år 2004, kommer troligtvis att infrias. År 2001 beräknas sysselsättningsgraden att vara
78,9%. Stark inhemsk efterfrågan i kombination med hög lönsamhet och stigande tillgångspriser under de
senaste åren stimulerar näringslivets investeringsvilja. Enligt Statistiska Centralbyråns prognos kommer först
en återhämtning att ske av den sysselsättning som tappades i början av 1990-talet. Därefter kommer en svag
sysselsättningsökning att följa. Betydande förändringar inom näringsgrenarnas sammansättning förväntas
och tillväxten kommer att ske främst inom näringslivet och inte som tidigare inom den offentliga sektorn.
(<http://www.lst.se/lanet/syssel02.htm>)

Hushållens konsumtionsförutsättningar
Hushållen kommer att öka sin konsumtion snabbt till följd av stigande inkomster och höga tillgångspriser samtidigt
som förväntningar om ekonomisk utveckling fortsätter att vara optimistisk. Mycket talar också för att omvärldens
konjunkturutsikter utvecklas positivt och renderar  en fortsatt stark tillväxt för exportmarknaden. Löneutvecklingen
är alltjämt förhållandevis dämpad, men så småningom kommer den stigande bristen på arbetskraft att påverka löne-
och prisutvecklingen. Löneökningarna bedöms tillta något och uppgå till ca 4% per år. (<http://www.konj.se/
prog_analys/konj_laget.asp>)
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Handelns tillväxtförutsättningar
Dessa är relativt gynnsamma framöver. I tabellen anges vad som bedöms som ett rimligt genomsnitt för prognosperioden.

Prognosdata för BNP och privat konsumtion i Sverige i procent.

1961-70 1971-80 1981-90 1991-95 1996-2015
BNP 4,6 2,0 1,9 0,1 2,0
Privat konsumtion 3,7 1,6 1,5 -0,2 2,0
Källa: Regionala och strukturella mönster i handelns utveckling. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997.
Tabell 3  Handelns tillväxtförutsättningar

I framtiden kommer med stor sannolikhet utrikeshandeln att bli mer påtaglig i den svenska ekonomin. Inom
handeln kommer det att märkas genom fler importerade varor, större samverkan med företag i andra länder
och fler utländska konkurrenter i det egna landet. Detta kommer att märkas inom både detalj- och partihandel.

En ny utredning, gjord av SIFO på uppdrag av SE-banken, visar att tillväxtföretagen   finns främst inom
detaljhandeln och mindre i IT-branschen. Denna statistik visar att en tredjedel av alla tillväxtföretag finns
inom detaljhandeln. (TV2. ekonominyheterna 20001116)

Detaljhandeln
Detaljhandelns omsättning beräknas att öka med 3-4% årligen. Den största ökningen kommer sannolikt
specialvaruhandeln att nå, ca 2-3% årligen. Exempel härpå kan vara produkter för hem och hushåll, sport
och fritid, elektronik osv.

Dagligvaruhandel
Livsmedelshandelns omsättning beräknas öka med 1-2% per år och även här märks klara förändringstendenser.
Handelns egna institutioner bekräftar bl a att nya livsmedelsetableringar i större utsträckning söker sig till
kundnära områden, dvs till bostads- och verksamhetsområden.

Megamarknader
Specialvaruhandeln har visat intresse för ett nytt koncept, sk megamarknader, butikskoncentrationer på 100 000-
150 000 kvadratmeter, som blandas med aktiviteter eller upplevelser. Denna nya handelsform kräver stora
upptagningsområden. Innan beslut fattas om lokalisering av megamarknader måste djupa analyser och
konsekvensbedömningar ha gjorts med tanke på regionala effekter i grannkommunerna.

Extern handel
För den externa handeln står veckoslutsinköpen för 60-70% av omsättningen. Här finns en önskan från
livsmedelshandeln att sprida försäljningen jämnare över veckodagarna. Handeln har gjort egna bedömningar,
där man förväntar sig att livsmedelshallar i storleksordningen 1000-1500 kvadratmeter kommer att öka i
framtiden. Planeringsmässigt skulle detta betyda att livsmedelshandeln alltmer kommer att söka sig till bostads-
och verksamhetsområden. Önskemål om att få etablera externa storbutiker kommer, trots tidigare bedömningar,
inte att avta i någon väsentlig omfattning.

Cityhandelns varuinriktning
Samtidigt som den externa handeln accelererar allt mer är handel och myndigheter helt överens om vikten av
att bevara och vidareutveckla cityhandeln. Branscher med de bästa förutsättningarna att vara vinstgivande i framtiden
är icke skrymmande varor som kläder, skor, böcker, musik, guldsmedsvaror etc.

4) Tillväxtföretag definieras som ett företag med en omsättning på minst 25 mkr och som ökar sin omsättning
      med minst 25% på två år.
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Service- och kvartersbutiker
Antalet service- och kvartersbutiker antas också öka.

Bensinstationer
Bensinstationskedjor som breddat sitt utbud med dagligvaror och färdigmat förväntas också öka.

Lanthandel
Överlevnadsvillkoren för lanthandeln har främst decimerats på grund av bilismens ökning. Lanthandels-
butikerna har därför minskat kraftigt på grund av vikande kundunderlag de senaste decennierna. De få som
finns kvar idag får även i framtiden stora överlevnadsproblem.

Framtidens strukturförändringar
Det är sannolikt så, att detaljhandelns utflyttning från stadskärnorna just bara är påbörjade. Det mesta pekar
på att antalet personbilar kommer att öka markant de kommande decennierna. (Personbilens framtid i Sverige.
Forskningsrapport S31, HUI,1997). Den största faktorn är att en generation av dagens pensionärer, som
aldrig haft bil eller ens körkort, om något decennium kommer att vara ersatta av en ny generation som är vana
att använda bil. Hushållens inköpsmönster kommer därför att påverkas i hög grad. Detta kommer att göra
externa köpcentra mer populära som inköpsmål i synnerhet i de större städerna, där trängseln redan är stor i
stadskärnor och stadsdelscentra (och handelns expansionsmöjligheter är begränsade).

Mindre städer och tätorter har ett mycket bättre utgångsläge för att undvika allvarlig trafikträngsel och även
bemöta rimliga parkeringsytor nära butikerna i centrum.

Politisk kamp om köpkraften
Under senare år har kampen om köpkraften blivit ett strategiskt spel, som går ut på att inte tappa köpkraft över
kommungränserna. Vid lokalisering av externa köpcentra framträder rädslan hos politikerna att de vill behålla
köpkraften alternativt få tillbaka konsumenter som flytt kommunen. Politikernas beslut motiveras av tanken på
ökade skatteintäkter, ökad sysselsättning och marknadsföring av kommunen, medan önskemålet att handla
billiga varor är det huvudsakliga konsumentintresset. Men varken sysselsättning eller skatteintäkter till
kommunerna har någon betydelse i verkligheten när det gäller var ett köpcentra är beläget. Om medborgare
arbetar i ett centra beläget i en grannkommun, så kommer ändå skatteintäkterna den kommun tillgodo, där
personen bor.

Politikernas bemötande av att en stor grupp bilburna konsumenter får större tillgänglighet och ökad bekvämlighet
vid sina inköp i externa köpcentra är enkelt. De har inte haft några nämnvärda problem med tillgänglighet till
dagligvaror vare sig före eller efter etablering av externa handelscentra. Kritiker menar att utbyggnad av
handelsanläggningar sker i snabbare takt än köpkraftens tillväxt. Följden blir att handeln i stadskärnor och
bostadsområden får ett orimligt starkt konkurrenstryck, som kan resultera i att befintlig handel drabbas hårt.

Kort sammanfattning om kampen om köpkraft
Kampen står mellan två kommuner,  A och B. Båda har som målsättning att bevara stadskärnan som mötesplats
för ett levande kommersiellt och kulturellt centrum. Om ingen av kommunerna tillåter externa köpcentra finns
förutsättningar kvar för båda att behålla en levande stadskärna.
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Kommun B
Ej extern marknad Extern marknad

Ej extern Levande, ej konkurrens- Konkurrensutsatt
K marknad utsatt stadskärna stadskärna
O
M Oförändrad köpkraft Minskad köpkraft
M i kommunen i kommunen
U
N Extern Konkurrensutsatt Extremt konkurrensutsatt

                           stadskärna  stadskärna
A marknad

Ökad köpkraft Skärpt konkurrens
i kommunen om köpkraft

Källa: Forsberg, H. m fl, Effekter av externa köpcentran. STACTH, Stads- och trafikplanering arkitektur Chalmers Tekniska
Högskola, Rapport 1994:1.
                                                                                                Bild 5  Kommun A:s utfall i kampen om köpkraften

Den av kommunerna som ensam tillåter en etablering (A) kommer att bidra till att öka andelen av köpkraften
som spenderas i kommunen A och handeln i stadskärnan utsätts då för konkurrens. Även grannkommunens
(B) stadskärna kommer då att påverkas negativt, samtidigt som dess köpkraft flyttas över till det externa
centrat i kommun A. Om ett externt handelscentra lokaliseras i en av kommunerna ökar alltså köpkraften i
den kommunen. Om båda kommunerna etablerar var sitt externt köpcentra skärps konkurrensen om köpkraft
mellan kommunerna samtidigt som befintlig handel i båda kommunerna utsätts för ännu högre konkurrens.

Stadskärnor = landsbygdskommuner
Forsberg (1994) har tydligt belyst det strategiska spel om hur den politiska kampen om köpkraften utarmar
våra stadskärnor. Det är mycket viktigt i detta sammanhang att betona att resultatet av etablering av externa
köpcentra utarmar våra landsbygdskommuner av samma skäl.

Externa köpcentra
Bakgrund
Den omfattande strukturomvandlingen som dagligvaruhandeln genomgått sedan 1960-talet har
uppmärksammats mycket. Vad som kanske diskuterats allra mest är köpcentra som utlokaliserats utanför
stadskärnan eller tätortscentrat. Den största kritiken  har riktats mot att hushållens tillgänglighet till dagligvaror
har försämrats och lett till ett ökat bilberoende med negativ miljöpåverkan som följd.  Men ur ett annat
perspektiv kan denna förändring ses som köpmännens bemötande av konsumenternas förändrade krav på
tillgänglighet och bekvämlighet.

De flesta externa köpcentra etablerades under 1980-talets högkonjunktur i landets södra och mellersta delar.
I många kommuner genomfördes trafiksanering parallellt med att kringfartsleder byggdes. Denna miljöpolitiska
åtgärd, för att minska tung trafik och genomfartstrafik i eller nära centrum, resulterade i att trafikintensiva och
lättillgängliga knutpunkter skapades. Dessa visade sig vara attraktiva för lokalisering av externa köpcentra.
En delförklaring till lokaliseringen av externa centra fattades således genom politiska beslut om förändrad
markanvändning.(Forsberg, H. m fl, Effekter av externa köpcentran. STACTH, Stads- och trafikplanering
arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Rapport 1994:1).
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I princip finns två typer av extern handel, dels anläggningar med ren försörjningsuppgift och dels de som
även ger upplevelser och service av citykaraktär. ( Extern handel, att planera rätt. Svenska Kommunförbundet,
1999)

Försörjningsinriktad handel
Denna typ av handel är till exempel stormarknader och storskalig dagligvaruhandel.  Dessa konkurrerar
främst med liknande anläggningar men även med de småskaliga närbutikerna.
Nedan följer några exempel på storskaliga butiksformer som kommer att bli allt vanligare i framtiden:

Strip centra
En annan form av lokaliseringstänkande blir allt mer vanligt, i synnerhet kring storstädernas stadsdelscentra,
nämligen vad som i USA kallas strip centra. Denna typ av centra, bestående av en mindre samling butiker,
lokaliseras efter utfartsvägarna från stadens centrum, där också goda parkeringsytor kan prioriteras. Denna
lokaliseringsform har visat sig mycket framgångsrik. I Sverige har många förortsbutiker i bostadsområden
svårt att överleva, men butiker med bra trafikläge har en klart bättre överlevnadschans.

Category killers
En nyare typ av externhandel inom specialvaruhandeln är sk category killers. Här sametableras marknadsledande
lågprisföretag som exempelvis i Barkaby utanför Stockholm med t ex IKEA, Elgiganten och Sportex.

Factory outlets
En annan typ av externhandel som kommer att öka är factory outlets, där ledande märkesproducenter exempelvis
Levi’s säljer utgående varor till kraftigt reducerade priser. Exempel på projekt finns i Järfälla kommun vid
Barkabyfältet och i Sigtuna kommun vid Arlanda stad.

Upplevelseinriktad handel
De upplevelseinriktade anläggningarna är ofta varianter av det amerikanska shopping centret och konkurrerar
främst med andra centra med mångfald, exempelvis stadskärnor, stora stadsdelscentra och redan befintliga
externa centra.

Jämför den mindre tätorten med sin ofta koncentrerade handel och med väl etablerade mötesplatser. I början
på 1990-talet var den försörjningsinriktade handeln ett stort hot mot våra stadskärnor. Idag är hotet från den
upplevelseinriktade handeln väl så stor.

Trafikarbetets miljöpåverkan
En undersökning i sex svenska kommuner visade att i genomsnitt 38% av hushållen i de studerade kommunerna
bytt affär efter det att externt köpcentra öppnats och att 29% valt en dagligvarubutik i externcentrat som
förstahandsbutik. Detta byte av inköpsställe har resulterat i ett ökat trafikarbete för varje externhandelsinköp
med mellan 200 och 1200%. Den ökade miljöbelastningen står i proportion till det ökade trafikarbetet och
kontrasterar starkt politiska beslut  trafikens negativa miljöffekter. (Forsberg, H. m fl, Effekter av externa
köpcentran. STACTH, Stads- och trafikplanering arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Rapport 1994:1).

Fördelar med externa köpcentra
• Avlastar det genuina och traditionella stads- eller tätortscentrat från biltrafik.
• Varupriser sjunker till följd av ökad konkurrens.
• Stora konsumentgrupper gynnas genom brett utbud, stora valmöjligheter och därmed ett bekvämare

handelsmönster. Rationell faktor eftersom många butiker finns inom samma tak.
• Om värdering endast riktas mot en ökad kundtillströmning verkar kommunens beslut om lokalisering rätt.
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• Ökad bekvämlighet för bilburna konsumenter.
• Köpkraften ökar och genererar fler arbetstillfällen till kommunen.

Nackdelar med externa köpcentra
• Etablering av externa köpcentra blir ofta en regional fråga eftersom det krävs ett stort kundunderlag.

Trafikarbetet ökar då såväl i som utanför den egna kommunen. Trafikarbetet påverkar hushållningen med
ändliga naturresurser, hälsa och miljö, dels genom en lokal negativ miljöpåverkan i form av buller och
avgaser och dels genom global växthuseffekt.

• Risk för utarmning av handel i stadskärnor, tätortscentra och bostadsområden.
• Risk för utarmning av kommuner med begränsat handelsutbud.
• Negativ påverkan på kulturmiljön, förändring av stadsbilden och påverkan av det sociala livet.
• Försämrade möjligheter att bevara stadskärnan levande, eftersom utlokalisering av viss dagligvaruhandel

sker.
• Försämrade möjligheter att bevara landsbygdskommuner levande, eftersom de boende måste söka sig till

andra kommuner för att tillfredsställa sitt konsumtionsbehov.
• Minskad tillgänglighet för konsumentgrupper utan bil och befolkning på landsbygden. Tillgängligheten

fördelas med andra ord ojämnt bland konsumenterna och detta kan betraktas som en välfärdsförlust.
• Ökade kostnader för kommunens utgifter för hemtjänst till rörelsehindrade
• Annan service, exempelvis bank, kan påverkas negativt och läggas ned.
• EU har påpekat farhågorna med att externhandelsetableringar kan motverka en hållbar stads- och

regionutveckling. Därför bör nyetableringar av externa köpcentra alltid övervägas både ur lokalt och
regionalt perspektiv. Boverket kartlägger för närvarande effekterna av den svenska utvecklingen för extern
handel.

Internationella erfarenheter
Huvudsaklig källa: Handeln i planeringen. Boverket, 1999.
Handelsutvecklingen inom EU-länderna har under senare tid till stor del präglats av stormarknads- och
köpcentraetableringar utanför städer och tätorter, oftast med perifera lägen. De flesta medlemsländer har
någon form av nationell handelspolicy för att motverka en fortsatt utveckling i denna riktning. Man ser stora
risker med att den externa handeln kan ge en märkbar negativ effekt på stads- och regionutvecklingen. Man
koncentrerar sig främst på att bevara och stärka städer, stadskärnor, förnya nedslitna stadsdelar, bredda och
öka handelsutbudet och begränsa bilresandet av  miljöskäl. I de flesta andra länder i Europa har utvecklingen
inte accelererat lika snabbt. När etableringstrycket blivit markant har man fört en mycket restriktiv politik.

USA
USA driver däremot en fortsatt utveckling mot en bilberoende storskalig extern handel. Redan under 1930-talet
etablerades stormarknader med självbetjäning. År 1950 hade USA ett hundratal köpcentra och år 1980 var siffran
22 000. Under slutet av 1980-talet var det vanligt att gamla stadscentra endast svarade för 10% av den totala
handelsomsättningen. Köpcentra och externa stormarknader svarade för 50%. Dessa siffror är intressanta att jämföra
med handelsutvecklingen i stockholmsregionen. År 1975 fanns sju stormarknader och 1995 hade totalt trettio
etablerats där.

Många breda samverkanprojekt har emellertid på senare tid syftat till att förnya och stärka stadskärnorna och
sedan några år tillbaka satsar USA på att återskapa staden som den naturliga mötesplatsen. Stadskärnor restaureras
för att återigen levandegöra handeln, skapa tillgänglighet och trygghet för medborgarna.

Allmänt om EU-länderna
Det sista årtiondets utveckling i EU-länderna har visat en kraftig tillväxt och förändring i den kommersiella
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sektorn. Tidigare fanns en hierarki av stads-, stadsdels- och grannskapscentra. 1980-talets starka ekonomiska
tillväxt resulterade i ändrad efterfrågan och starkare köpkraft. Denna förändring ledde till att kontor och butiker
koncentrerades till färre och större centra. Detaljhandeln utvecklades till externa köpcentra och i Belgien, Finland,
Tyskland, Nederländerna och England var detta mönster speciellt tydligt. I de länder, där de största förändringarna
gjordes, har problem uppstått med tillgång till service i vissa områden samtidigt som trängselproblem uppstått i
andra. I mindre samhällen har utvecklingen stagnerat.

Externetableringar i bilberoende lägen har klart påvisat hur viktigt det är att av miljöhänsyn integrera planeringen
av transportvägar och handelsområden. Att styra nya handelsetableringar till noder i transport- och
kollektivtrafiknätet kan (dramatiskt) minska behovet av bilresor och reslängder.

Alla EU-stater har uppmärksammat utvecklingen inom handelssektorn och vissa länder, exempelvis Tyskland,
Nederländerna, England, Belgien, Danmark och Finland har utvecklat tydliga riktlinjer för att kunna styra
handelsetableringar på alla planeringsnivåer. De flesta övriga länder, även Norge, har gjort förändringar i regelverket
och har en nationellt antagen policy för att strategiskt kunna styra handelsutvecklingen. Vissa gemensamma
politiska värderingar kan utläsas i de olika länderna, trots att utvecklingen nått olika långt. Boverket har sammanfattat
detta på följande sätt:

• att bevara och stärka stadskärnans funktion
• att öka utbudet av servicefunktioner i städer och stadsdelscentra
• att begränsa de negativa effekterna av externa etableringar
• att vidmakthålla en balans mellan olika typer av handelsfunktioner i staden
• att förnya nedgångna stadsdelar och att vitalisera problemområden
• att begränsa bilresandet genom en koncentration av serviceutbudet.
I de flesta EU-länder pågår en intensiv förnyelse av stadskärnorna i bred samverkan med handel, fastighetsägare,
kommuner och även statliga myndigheter som aktiva aktörer.

Norge
Norges lagstiftning har hittills fungerat ungefär som den svenska. Debatten har varit stor kring handelsfrågor
under senare år och 1998 tog Stortinget beslut om ett i första hand femårigt stopp för etablering av externa
köpcentra större än 3000 kvadratmeter utanför tätorternas kärna. Syftet är främst att värna om stadskärnorna och
att inte försämra tillgängligheten för de medborgare som saknar bil.

Danmark
Trots att danskarna traditionellt styrt planering och bebyggelseutveckling hårt har utvecklingen oroat dem.
Regeringen föreslog därför en lagändring år 1996, för att stärka nuvarande stadskärnors utvecklingsmöjligheter
och förorda stadsförnyelse i stället för att exploatera nya landområden. Detta skall stödja tanken på en mer robust
bebyggelseutveckling. Ändringen i Danmarks plan- och bygglag uttrycker klart att ny detaljhandel skall lokaliseras
till stadskärnor eller stadsdelscentra. Perifera nyetableringar kommer i framtiden inte att tillåtas utom för handel
med skrymmande varor, exempelvis byggmaterial, möbler, vitvaror etc.

Tyskland
Luckor i den starka lagstiftningen om regional och översiktlig planering har ofta lett till att icke önskvärda externa
handelscentra kunnat etablera sig. Därför utarbetade regeringen planeringsråd om stormarknad år 1996 och prövning
måste numera ske huruvida etableringen överensstämmer med översiktsplanens målsättningar. Vid 2500
kvadratmeters butiksyta eller mer skall lagstiftningen tillämpas och externa butikscentra för dagligvaror förhindras
därmed.
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England
Här har erfarenheter som gäller stadsmiljö och detaljhandel från 1980- och 90-talen sammanställts i en rapport
om Shopping Centers 1994 och regeringen har lagt fram allmänna råd i Planning Policy Guidance 1996
(PPG6).

Boverket citerar de tre viktigaste målen enligt följande:
• att behålla och utveckla liv och livskraft i befintliga stadskärnor och stadsdelscentra
• att göra dem till intressanta områden för investeringar framför allt inom detaljhandel, kontor och nöjen
• att ge god tillgänglighet till ett brett serviceutbud genom flera olika transportmedel.

Konsekvensanalyser är obligatoriska och skall behandla såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga faktorer.
Det är också obligatoriskt att redovisa undersökta alternativa lägen.

Finland
Här har riksdagen helt nyligen fattat beslut om att kommunerna skall vara restriktiva mot externetableringar.
Etablering av butiker större än 3000 kvadratmeter skall exempelvis alltid föregås av mellankommunalt samråd.

Skåneexemplet
År 1997 blev frågan om stormarknadsetableringar akut i Skåne. Det fanns då redan ett stort antal riktigt stora
handelsetableringar i Skåne och planer på ytterligare tjugo nya etableringar i nya eller utbyggda handelsområden.
Den viktigaste faktorn var de kundtillströmningar, som förväntades i och med öppnandet av Öresundsbron.
Många nya detaljplaner planerades och antogs och i flera fall fick detta till följd att grannkommuner överklagade.

Danske miljöministern uppvaktade den svenske inrikesministern för att föra en dialog om Skånes
utbyggnadsplaner, eftersom Danmark just antagit strängare regler mot extern handelsetablering. Länsstyrelsen
kallade då samman alla Skånes kommuner till en konferens i januari 1998 för att på så sätt samordna
handelsutvecklingen och minimera risken för en olycklig utveckling av handeln.

Regionförbundet lade under hösten 1998 fram ett förslag till extern handelspolicy. Bakomliggande utredning
slog bl a fast att omsättningen av dagligvaror i vissa kommuner i västra Skåne vida översteg 100% i förhållande
till folkmängden.

Boverket har ställt sig bakom policyn och de grundläggande krav som bör uppfyllas vid extern
handelsetablering. Svenska Kommunförbundet poängterar punkterna 2 och 3.

1. Den bör ej bidra till väsentlig utslagning av befintlig handel, som annan kommun vill värna om.
2. Den bör vara förenlig med krav på långsiktig hållbar utveckling i regionen och med Agenda 21.
3. Den bör inte medföra ökad miljöbelastning genom trafikpåverkan och förfulning av landskapet.
4. Den bör vara tillgänglig inom gångavstånd från stomkollektivtrafiknätet.
5. En konsekvensbeskrivning bör redovisas innan den formella planläggningen enligt Plan- och Bygglagen

inleds, som belyser hur grundkraven 1-4 ovan uppfylls och vars omfattning i övrigt avgörs i samverkan
med berörd kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Konsekvensbeskrivningen utgör underlag för
att bedöma om övervägande skäl talar för att etablering bör tillstyrkas.

Stockholmsregionen
De stormarknader som etablerats i grannkommunerna under de senaste årtiondena, ofta i biltrafikorienterade
lägen, har i många fall medverkat till en utarmning av handeln i stadsdelscentra. Omsättningen i cityhandeln
står idag ungefär på samma nivå som under 1970-talet. Ett flertal projekt pågår på olika håll inom
stockholmsregionen för att åter stärka handeln i stadsdelarna.
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Informationsteknologi, elektronisk handel
Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin kommer att fortsätta även i framtiden och kommer
enligt NUTEKS bedömning att ha sin största betydelse för informationsflödet mellan detaljist, grossist och
producent. Informationsteknologins betydelse mellan detaljister och konsumenter kommer sannolikt att bli
mer begränsad.

E-handel detaljist - grossist - producent (business to business)
Exempel på viktiga faktorer:
• Förenklad hantering av EDI (Electronic Data Interchange) via nätet och som e-post. Exempel: Order- och

fakturabehandling.
• Många detaljister använder ECR (Efficient Consumer Respons), vilket innebär automatisk lagerpåfyllnad.

Butikskassorna står i direktkommunikation med leverantörerna och kostnader för lagerhållning och
informationsflöde minskar härmed. (<http://www.svenskhandel.se/IT-Handeln/VarforEH.htm>)

E-handel konsument - detaljist
Exempel på viktiga faktorer:
• Snabb, enkel reviderbar marknadsföring av butik och produkter
• Enklare och billigare administration ger lägre priser för konsumenten
• Konsumenten kan snabbt och enkelt göra prisjämförelser och få snabba leveranser
• Konsumenten kan tidsmässigt göra sina inköp när det bäst lämpar sig, utan hänsyn till öppettider
• Tillgänglighetsaspekten mellan starka och svaga konsumentgrupper blir jämställd, såvida båda har  tillgång

till dator och internetuppkoppling men ej till bil.

Informationsteknologin kan på olika sätt hjälpa hushållen ur konsumtionsaspekt:
Informationsutnyttjande, information via telefon, Internet, fax, CD-information.
Beställningsutnyttjande, beställning av varor och tjänster via telefon, Internet och fax.
Tjänsteutnyttjande, konsumenten kan beställa en tjänst och dessutom konsumera den.
Exempel: Konsumenten beställer en videofilm eller musik över telelinjen och den spelas upp i konsumentens
tv-apparat.

Hinder vid datorbeställning av dagligvaror
•    Många produkter är ej så standardiserade, utan de flesta konsumenter vill se och diskutera varan med personal
      före köpet.
•    Konsumentens arbete i form av plockning av varor och hemtransport måste ersättas med betald arbetskraft,
       vilket blir mycket fördyrande (uppskattas till 150 kr per inköpstillfälle).
•    Vid hemsändning av varor kan praktiska problem bli följden om konsumenten inte är hemma.

Bedrägerier
För betalningstjänster är många säkerhetsfrågor ännu inte lösta på ett tillfredsställande sätt.
Bedrägerierna har ökat kraftigt det senaste året och nya former dyker upp hela tiden. Under 1999 anmäldes 1300
fall av datorbedrägerier till polisen och detta var en fördubbling jämfört med år 1998  (TT. 20001124).

Svenska e-handelsföretag med framgång
Under senare tid har turbulensen varit stor inom e-handeln och många e-handelsföretag har fått avveckla sin
verksamhet. Flera företag har dock ökat sin omsättning via nätet från ett par procent till fem, sex procent av den
totala omsättningen säger Stefan Olsson, doktorand i Informatik på Viktoriainstitutet vid Göteborgs Universitet. För
Ikea, Ellos och Ginza Musik går försäljningen bra.  Musikföretaget Ginza  Musik får idag in 80% av sina order via
internet. Ett annat framgångsrikt svenskägt företag är porrimperiet Private med huvudkontor i Spanien. Bolaget har
ökat sin försäljning med 57% sedan 1999 och försäljningen via internet har ökat med 212% under samma tid.

Kapitel 2
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Undersökningar i Stockholm, Kungens Kurva, visar att e-handeln för dagligvaruinköp  har ökat till det dubbla från
1997 och fram till idag. Det är främst dubbelarbetande småbarnsföräldrar som utnyttjar möjligheten att beställa varor
via nätet (SVT24. 20001121).

E-handel, framtida osäkerhetsfaktor?
Det finns idag ingen samstämmig bild av den förväntade utvecklingen inom den elektroniska handeln.
Postorderhandeln kommer sannolikt att skötas via internet i betydligt större omfattning i framtiden. Denna
typ av handel svarar idag för ca 2% av den totala detaljhandeln och kommer därför troligtvis inte att påverka
butikshandeln i framtiden. Denna kommer även framöver att vara oöverträffad. Även om postorderhandeln
fördubblar sin omsättning av den totala detaljhandeln i Sverige fram till år 2010, kommer detta endast att
motsvara 5%.

Informationsteknologin kommer troligtvis inte att revolutionera konsumenternas handelsmönster. Däremot
kommer den att kraftigt förändra detaljhandelns kontakter med partihandel och leverantörer.De flesta tror
dock på en tillväxt motsvarande hälften av den annars förväntade tillväxten inom detaljhandeln, dock med
stora branschvariationer. Man bör vara observant på att e-handeln i framtiden kan förändra handelsmönstren
och påverka handelns behov av nya lokaliseringar och även ge utslagningseffekter.

Några områden som kan vara viktiga att följa:
• Bokhandel och handeln med musik och andra underhållningsprodukter.
• Butikernas egen e-handelsservice.
• Distanshandel av vissa varugrupper, exempelvis litteratur.

De lokala förutsättningarnas betydelse
Självständiga kommuner
Den svenska modellen med självständiga kommuner förordas av Boverket även inför framtiden, där
kommunerna själva skall få avgöra och besluta om handelns lokalisering. Det krävs dock en stor medvetenhet
om både möjligheter och skyldigheter. Boverket kan varken tillåta eller förbjuda stormarknader (externa
handelsanläggningar). Det är uteslutande kommunerna själva och i viss mån länsstyrelserna som fattar dessa
beslut. Vad som är angeläget är att kommunerna tänker efter före och gör de utredningar och konsekvensanalyser
som är nödvändiga inför ett beslut om handelsetableringar. Detta är speciellt viktigt när ett beslut om
handelslokalisering skall göras i trafikorienterade lägen utanför tätorter, så kallad extern handel.

Den krassa verkligheten
Verkligheten är dock en helt annan. Enligt intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel i Linköping är det
mellankommunala samarbetet i princip obefintligt. Handelsintressena i södra Sverige arbetar ostört efter
principen att etablera där omsättningen kan bli som störst utan hänsyn till vare sig bevarande av våra stadskärnor
eller landsbygdskommuner. Att det ökade trafikarbetet skapar onödiga emissioner i allt större utsträckning
negligeras trots regeringens betoning på en långsiktigt ekologisk hållbarhet. Se även sidan 24 .

Länsstyrelsens roll
För att en regional samverkan skall efterlevas har Länsstyrelsen en viktig roll gentemot kommunerna. Den
skall då medverka till att etableringar, som kan förväntas få regionala effekter, konsekvensbeskrivs i
översiktsplaner eller i en handelspolicy. Den skall dessutom se till att en samordning sker mellan berörda
kommuner.

Länsstyrelsen har skyldighet att ingripa om den mellankommunala samordningen varit bristfällig och kan vid
behov upphäva detaljplanen. Om kommunen tydligt har beskrivit och motiverat avväganden mellan olika
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intressen i sin översiktsplan eller handelspolicy kan detta få stor betydelse för Länsstyrelsens agerande. (Handeln i
planeringen. Boverket, 1999)

Den krassa verkligheten
Länsstyrelsernas roll är i detta sammanhang mycket svag, för att inte säga obefintlig. Om inte denna myndighet
snarast börjar agera kraftfullt kommer den externa handeln att expandera mer och mer på bekostnad av våra
stadskärnor och landsbygdskommuner.

Konsekvensanalys
Boverket rekommenderar att inför en tänkbar externetablering bedöma förändrings- och utvecklingsbehovet
utifrån en nulägesbeskrivning. Man tar då hänsyn till handelns fördelning i kommunen, vilket utbud som
finns, upptagningsområden, priser, köptrohet, tillgänglighet till fots och på cykelavstånd, med kollektivtrafik,
med bil etc. Kommunerna har stor fördel av att i förväg se ut lägen lämpliga för komplettering av handel. När
behov uppstår kan områdena säkerställas genom detaljplan. (Handeln i planeringen. Boverket, 1999).

Var och med vilken inriktning kan nya handelsområden lokaliseras? Kan samlokalisering av handel och
samhällsservice öka attraktiviteten? Vilka alternativa möjligheter respektive risker finns inom gällande platser?
Finns tomma lokaler som kan användas? Hur kommer inköpsmönstret att påverkas vid en handelsförändring?
Vilka nya handelsmöjligheter uppstår?

Detaljhandelspolicy
Samtidigt med att en konsekvensanalys görs bör en kommunal detaljhandelspolicy upprättas. Denna bör ske i
samverkan med handel, konsumenter, fastighetsägare och inte minst grannkommunerna. På detta sätt kan en
realistisk och förutseende planering ske, även om en viss planering under osäkerhet är svår att undvika. Man får
då en helhetsbild och bättre bedöma den totala effekten av flera anläggningar. (Extern handel, att planera rätt.
Svenska Kommunförbundet, 1999)

Plan- och Bygglagen
Inom kommungränserna gäller planmonopolet och enligt Plan- och Bygglagen är kommunen skyldig att ta hänsyn
till förhållanden i grannkommunerna, som ofta blir fallet vid större handelsetableringar. Kravet på den egna
förväntade nyttan av lokalisering måste då vara hög.

För kommuninvånare utan bil är styrning av handel mycket viktig av tillgänglighetsskäl. Miljöskälen väger
naturligtvis också tung i detta sammanhang. Kontrasten står mot de bilburna köpstarka invånarna, som ofta prioriterar
en fri utveckling som ger mångfald. Kampen inom detaljhandeln kan därför inför framtiden stå i huvudsak mellan
olika stormarknader. Mot den bakgrunden är PBL ett svagt styrinstrument för den kommun som vill styra handeln.
Så länge handelsidkare kan ställa kommuner mot varandra vid önskemål om nyetablering, får kommunerna svårt
att fatta kloka styrande beslut. (Extern handel, att planera rätt. Svenska Kommunförbundet, 1999)

Den krassa verkligheten
Svensk handel är i akut behov av en tydlig lagstiftning, som bör grunda sig på en rimlig geografisk
fördelningsprincip och som på så sätt skyddar både handeln i stadskärnor och landsbygdskommuner.

Sekundäreffekter
Man bör vara medveten om att nya större handelsetableringar ofta resulterar i att dra till sig annan handel och kan
på så sätt locka andra butiker till omlokalisering. Dessa sekundäreffekter kan då få oönskade omflyttningsresultat
av den befintliga handeln. Ett sätt att reglera detta är att i detaljplan överväga hur stor byggrätten skall vara. Det
är emellertid viktigt att påpeka att en omlokalisering på sikt också kan vara positiv för hela kommunen.
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Sysselsättningseffekter
Sysselsättningen är en betydande faktor vid handelsetableringar. Byggsektorn  får ett visst antal arbetstillfällen
under byggtiden. Dessa är dock temporära. Till en början ökar också sysselsättningen inom handeln. Den
redan befintliga handelns sammansättning avgör sedan hur utvecklingen kommer att bli.

Positiv sysselsättningseffekt
Om den nya handelsetableringen har ett varusortiment som tidigare har saknats, blir den ökade sysselsättningen
troligtvis bestående. Den kan dessutom stimulera handeln som helhet och inspirera till nya handelsetableringar.

Nollsummespel
Om likartade branscher väljer att nyetablera inom områden som redan finns inom befintlig handel uppstår ett
nollsummespel. Oftast resluterar då en omsättningsökning på det ena stället en omsättningsminskning någon
annan stans. Om butikerna är likvärdiga uppstår ingen sysselsättningseffekt alls.

Negativ sysselsättningseffekt
Skulle den nya butiken markant öka sin omsättning, kan sysselsättningseffekten på sikt bli negativ. Om en ny
stormarknad konkurrerar ut småföretagshandel kan negativa sysselsättningseffekter överväga på sikt. (Handeln
i planeringen. Boverket, 1999).

Samarbetspartners
Lokalbefolkningens kunskap kan tillföra samhällsplaneringen värdefull information. Detta kan ske vid
offentliga och enskilda möten, samråd, utställningar, studiecirklar, enkäter, hearings    osv.

Den lokala handeln och dess organisationer tillsammans med fastighetsägarorganisationer och
konsumentföreningar kan tillsammans med medborgarna tillföra kunskap och erfarenhet till planprocessen.
Ibland kan det krävas professionell hjälp vid mer omfattande utredningar och analyser.

Ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling - regional angelägenhet
Alla kommuner i Sverige är skyldiga att medverka till en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling. Vid
nyetablering av köpcentra måste därför en väl genomtänkt avvägning göras.

Kommunen har en central roll som ansvarig för den fysiska planeringen. Eftersom det regionala perspektivet
får allt större betydelse när det gäller handel, näringsliv, infrastruktur och miljö ställs ökade krav på samverkan
och samordning vid samhällsplanering. Det är därför mycket angeläget att utveckla den mellankommunala
och regionala samordningen. En samverkan mellan kommuner och länsstyrelser är därför av stor betydelse
för  att efterleva de nationella miljökvalitetsmålen.

Regeringen har betonat tre övergripande mål för långsiktig ekologisk hållbarhet:
• Skyddet av miljön
• Effektiv användning av resurser
• En hållbar försörjning

Regeringen har, som ett av femton miljökvalitetsmål, föreslagit ”en god bebyggd miljö”. Målet innebär att all
bebyggd miljö skall vara en god och hälsosam livsmiljö och samtidigt bidra till en god lokal, regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden skall skyddas och kunna utvecklas. Byggnader och anläggningar skall
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.

24 5) Hearings: Panel med sakkunniga som utfrågas av allmänheten.
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Sammanfattning
Det ökade bilinnehavet har förändrat handelsstrukturen radikalt och dagens konsumenter har högre krav på
tillgänglighet, låga priser, brett utbud och generösa öppettider. Konsumentgrupperna är många med mycket
skiftande krav och de billösa konsumenterna känner allt tydligare av välfärdsförluster.

Handeln kommer att få en allt större samhällsekonomisk betydelse och de största tillväxtföretagen kommer
att finnas inom detaljhandeln. Detaljhandelns omsättning beräknas öka med 3-4% årligen. E-handelns tillväxt
kommer under de närmaste åren sannolikt att vara begränsad och den traditionella butikshandeln oöverträffad.

Den fysiska planeringen har en mycket svår uppgift att kunna utveckla handeln i våra små kommuner. Det
stora hindret är externhandelns expansion, som är på väg att ödelägga såväl våra stadskärnor som
landsbygdskommuner. Nuvarande lagstiftning ger inga tydliga begränsningar för nya externhandelsetableringar.
Eftersom Länsstyrelserna inte tar sin regionalt samordnande roll på allvar, går utvecklingen alltmer mot att
stora affärskedjor trycker på med nyetableringar i befolkningstäta och expanderande kommuner, där
omsättningsökningarna kan bli som störst.

En följd av externhandelsetableringar är också det ökande trafikarbetet, som resulterar i allt större emissioner
med stor negativ miljöpåverkan som följd. En omarbetning av gällande lagstiftning är akut för att inte den
externa handeln skall kväva både stadskärnor och landsbygdskommuner till döds. Dessutom måste
Länsstyrelserna agera kraftfullt och arbeta för ett regionalt handelssamarbete med en rimlig geografisk fördelning
av handelsutvecklingen. Internationella erfarenheter visar på en tydlig enstämmighet för en diversifierad
handelsutveckling.

Kommunerna har ett stort ansvar inför beslut om nya handelsetableringar som bör föregås av noggranna ut-
redningar tillsammans med ett intimt regionalt samarbete.

Epilog
Har Torsås kommun förutsättningar att vidareutveckla detaljhandeln och därmed stärka hela kommunens
framtidsutsikter i positiv riktning? Många faktorer måste i så fall samverka och kapitel tre vill klargöra hur
omfattande situationen är.

Kapitel 2
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KAPITEL 3
För att en vidareutveckling av detaljhandeln skall bli en positiv faktor i en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling
är det nödvändigt att sätta sig in i kommunens komplexa status. I detta kapitel vill utredningen belysa de mest
betydelsefulla områdena.

Faktorer med direkt betydelse för detaljhandeln i Torsås kommun
Befolkning
Torsås kommun är klassad som tätortsnära landsbygdskommun. Här finns 16,2 invånare per kvadratkilometer och
den 31 december 1999 fanns 7524 invånare.
Kommundefinitioner: Se ”Definitioner”, sidan 89.

Kommun Invånare per kvadratkilometer
Torsås 16,2
Kalmar 61,5
Emmaboda 14,5
Riksgenomsnitt 22,0
Källa: <http://www.h.lst.se>
Tabell 4  Torsås kommuns befolkningstäthet  jämförs med några andra kommuner

Bild 6  Torsås kommuns tre församlingar Torsås, Söderåkra och Gullabo

Centralort i kommunen är Torsås med ca 1800 invånare, som tillsammans med Söderåkra med ca 1000 invånare
och Bergkvara med ca 1200 invånare, utgör de primära tätorterna. I byar och spridda på landsbygden bor alltså
3524 invånare, vilket utgör 46,8% av befolkningen.

År 1950 fanns 10050 invånare i Torsås kommun. Mellan åren 1950 och 1970 skedde en kraftig reducering av
befolkningen i kommunen med hela 2479 personer. Under 1980-talet skedde en positiv befolkningstillväxt med 352
personer för att under 1990-talet åter stagnera med en reducering under dessa tio år med 399 personer. Idag är
invånarantalet lägre (7524) än den tidigare bottennoteringen år 1970 (7571).

Söderåkra
församling

Gullabo
församling

Torsås
församling
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Under första kvartalet 2000 hade samtliga församlingar födelseunderskott enligt följande: Torsås församling 10 födda
och 12 döda, Söderåkra församling 4 födda och 13 döda samt Gullabo församling 3 födda och 5 döda. Detta ger ett
födelseunderskott under denna tid på 13 personer. (SCB via Regionförbundet i Kalmar).

Inom församlingarna i Torsås kommun har befolkningsförändringarna varit relativt likartade. Totalt har befolkningen
minskat något i alla tre församlingarna vid jämförelse mellan åren 1998 och 2000. Under 1999 hade emellertid
Söderåkra församling en befolkningsökning på 13 personer.

                Bild 8  Befolkningsutveckling åren 1998-2000 specificerad för Torsås kommuns tre församlingar

Den mest köpstarka konsumtionsgruppen kommer de närmaste åren är sannolikt att vara personer mellan 55-64 år
tillsammans med gruppen 45-54-åringar. Den yngre gruppen pensionärer (65-74 år) kommer att fortsätta att ha en
medianposition tillsammans med den yngre generationen (25-44 år). Ungdomar födda 1976 och senare tenderar att
få en bättre ekonomi framöver, men tillhör tillsammans med gruppen äldre pensionärer, de minst köpstarka.  Generellt
har barnfamiljernas disponibla inkomst stabiliserats de senaste åren och utvecklingen pekar på en fortsatt positiv
tillväxt. Följande indelning     har gjort för Torsås kommuns vuxna befolkning:

Störst köpkraft Median Minst köpkraft
45-64 år 25-44 år, 65-74 år 16-24 år, 75- år

Antal personer 1949 2482 1690
% av vuxen befolkn 31.8 40.5 27.7
                                                  Tabell 5 Kommunens konsumtionsgrupper fördelade efter köpkraftsförmåga

En aspekt i detta sammanhang är att mediangruppen yngre pensionärer oftast redan har en god materiell standard,
vilket troligtvis resulterar i ett begränsat köpintresse. Den yngsta gruppen 16-24 år med minst köpkraft har i allmänhet
ett mycket stort och välbehövligt köpintresse.

6) Tabellen grundar sig på kommunens åldersstruktur daterad den 30 juni 2000.

     Bild 7  Befolkningsutveckling i Torsås kommun mellan åren 1950-2000
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Folkpensionärerna utgör 23% av den totala befolkningen. Riksgenomsnittet för kommuner i Sverige är 17,3%. Detta
kommer sannolikt att påverka köpkraften negativt under de kommande åren, speciellt med tanke på att denna grupp
troligtvis kommer att öka ännu mer.  Den manliga befolkningen är överrepresenterad med 230 personer i förhållande
till den kvinnliga befolkningen i kommunen, männen utgör 51,5% och kvinnorna 48,5% av befolkningen.

Bild 9   Åldersstruktur i Torsås kommun den 30 juni 2000

Kvinnounderskottet i kommunen påverkar naturligtvis nativitetstalen negativt. Trots detta underskott är TFR     (Total
Fertility Rate) relativt hög i Torsås kommun.

Kommun TFR 1997-1999
Torsås 1,72
Kalmar 1,35
Emmaboda 1,57
Karlskrona 1,60
Källa: SCB
Tabell 6  Fruktsamhetstal i Torsås kommun med jämförande kommuner

Näringsliv och samhällsservice
Kommunen är en utpräglad småföretagarbygd och näringslivet baseras på produktion inom mekanisk industri och
träindustri. Jord- och skogsbruk sysselsätter fler än riksgenomsnittet. Dess betydelse minskar dock ungefär i samma
utsträckning som sysselsättningen inom tillverkningsindustrin ökar. Den flexibilitet och det nytänkande som finns hos
dagens bönder kommer även framledes att vara nödvändig för deras överlevnad och för att arbetstillfällen inom
denna näring inte skall decimeras ytterligare.

Bild 10  Sysselsättningsutveckling i Torsås kommun 1990-1998

297) TFR är det genomsnittliga antal barn kvinnor skulle få om dagens fruktsamhet består.
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Antal anställda inom detaljhandeln minskade med 30 personer mellan åren 1996 och 1998 och har sedan dess varit
oförändrat.

                                                     Bild 11  Antal anställda   i branscher inom detaljhandeln i Torsås kommun

Nettopendlingen för kommunen uppgår till -193 personer. Många väljer att bo i Torsås kommun och har sitt arbete
i någon närliggande kommun, exempelvis Kalmar, Emmaboda eller Karlskrona.

Under senare år har kommunens näringsliv fått en bredare inriktning, då legoproduktion etablerats i branscher inom
elektronik, miljöreningsteknik, blygjutning, skinnbearbetning, kräftodling och grönsaksproduktion. Det finns även
exempel på högteknologisk verkstadsrörelse hos exempelvis Motoman Robotics och Faurecia Exhaust System AB.
Nedan visas hur branscherna troligtvis kommer att utvecklas.

Inkomstutveckling
Medelinkomsten för män i Torsås kommun var år 1996 167500 kr per år mot riksgenomsnittets 195600 kr (16,7%
lägre). För kvinnor var medelinkomsten 121800 kr respektive 139900 kr (14,7% lägre). (<http://www.h.lst.se/
lanet/inkom02.htm>)

8) I statistiken ingår ej butiksägare och delägare.

Finansiell verksamhet och företagstjänster är underrepresenterade, knappt 6% av de sysselsatta mot rikets nästan
11%. Denna struktur har resulterat i att den privata tjänstesektorn ej expanderat i samma takt som riksgenomsnittet.
(<http://www.lst.se/lanet/syssel02.htm>)

Källa: SCB
Bild 13  Utpendling från Torsås kommun 1997

Källa: SCB
Bild 12  Inpendling till Torsås kommun 1997
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På nästa sida kan kommunens inkomstutveckling jämföras för både män och kvinnor. Medelinkomsterna för män i
Torsås kommun är mer än 15000 kr lägre än i  Kalmar län som helhet. Kalmar län visar dessutom ca 12000 kr lägre
årsinkomst än riksgenomsnittet. För kvinnor är situationen något mer gynnsam.

Arbetslöshet
Inom Torsås kommun är andelen hög för män som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den uppgick vecka
7 1999 till 9,6%. För kvinnor var motsvarande andel 8,2%, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Riksgenomsnittet var
vecka 7 1999  7,2% för män och 8,7% för kvinnor. (Befolkningsutveckling eller avveckling. Meddelande 1999:6,
Länsstyrelsen i Kalmar).

Eftergymnasial utbildningsnivå
Andelen eftergymnasialt utbildade är mycket låg bland de boende i kommunen. Fler kvinnor än män har
högskoleutbildning både i kommunen, länet och riket. År 1998 hade 12,9% av männen i Torsås kommun eftergymnasial
utbildning medan motsvarande siffra för kvinnor var 16,5%.  Riksgenomsnittet år 1998 var för både män och kvinnor
25%. I Torås kommun har utbildningsnivån ökat för varje år, men detta är ännu mer markant i övriga landet. Se
tabeller på nästa sida.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län
Bild 14 Prognostiserad sysselsättningsutveckling tom 2005 för Kalmar län

Bild 15  Inkomstutveckling mellan åren 1993-1996 med jämförande alternativ
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Näringsliv Torsås tätort
De största industrierna är koncentrerade kring Torsås tätort. Faurecia Exhaust System AB (fd Torsmaskiner)  är med
sina 595 anställda den dominerande med tillverkning av främst delar till avgasrör. Verksamheten har även en betydelsefull
avdelning för vidareutveckling av företagets robotsystem. Företaget är i en mycket expansiv fas och dess
utvecklingsmöjligheter kommer på en femårsperiod troligen att ge 50 nya arbetstillfällen. Inpendlingen till företaget
har stor geografisk spridning.

                                         Bild 18  Boendekommuner för anställda i företaget Faurecia Exhaust System AB

Motoman Robotics är en högteknologisk verkstadsrörelse, som tillverkar avancerad kringutrustning för robotsvetsning.
Företaget är lokaliserat till Torsås, där även Mekaniska Fjädrar AB utgör en viktig del av verkstadsindustrin. Träsektorn
domineras av Torsåsverken, ett stort och välrenomerat sågverk, som dessutom förser hela Torsås samhälle med
fjärrvärme. Handeln i Torsås tätort står för en betydande del av arbetstillfällena. Som exempel kan nämnas ICA
Torshallen, som år 2000 sysselsatte fem män och sjutton kvinnor.

Samhällsservice Torsås tätort  (se bild 47 sidan 63)
Torsås har ett välutbyggt skolväsen med låg- mellan- och högstadium, korrespondensgymnasium och
industrigymnasieskola. Korrespondensgymnasiet visar på en tydlig ökning av elevantalet. Närmaste högskolor ligger
i Kalmar, Växjö och Karlskrona. Kommunkontoret ligger centralt på Allfargatan.

Bild 16  Andel eftergymnasialt utbildade män i
åldrarna  20-64 år

Bild 17  Andel eftergymnasialt utbildade kvinnor i
åldrarna  20-64 år
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Primärvård med distriktsläkare och folktandvård samt en privatpraktiserande tandläkare.
De lokala postkontoren kommer succesivt att försvinna i Sverige fram till den 31 december 2001 och postens
omstrukturering kommer även att drabba lokalkontoret i Torsås. En trolig lösning är att någon av ortens matbutiker
övertar kassaservicen. Kassaservicen kan här bli en konkurrensfaktor.

Näringsliv Söderåkra
Ett antal arbetstillfällen finns på Möre hotell- och restaurang och inom de fyra detaljhandelsbutikerna på orten. Några
sysselsättningstillfällen finns också inom vård- och utbildningssektorn, men de flesta pendlar dock till arbetsplatser på
andra orter.

Samhällsservice Söderåkra  (se bild 48 sidan 64)
Primärvård med distriktsläkare, sjukhem med långtidsvård, äldreboende, låg- och mellanstadieskola, idrottsplats,
samlingslokaler, sporthall, simhall samt bibliotek. Postens kassaservice är lokaliserad till ICA-butiken. Här påverkar
inte kassaservicen konkurrensen, eftersom ICA är ensam om dagligvaruutbudet i Söderåkra.

Näringsliv Bergkvara
Hamnen har stor betydelse som export- och importhamn av främst produkter från skogsnäringen och arbetstillfällena
kring hamnverksamheten stiger stadigt. 1999 bildades Bergkvara Hamn och Stuveri AB som ett helägt kommunalt
bolag. Export: Sågade trävaror, import: timmer, salt och gödning. Hamnen har numera också en viktig funktion vid
etablering av de havsbaserade vindkraftverken på Utgrundet i Kalmar sund och för det högaktuella vindkraftsprojekt,
som Enron Wind beräknar skall komma till stånd inom kort. Se Teknisk försörjning, Elenergi - vindkraft sidan50.

Företaget Liljas Bil Kalmar AB, med bil-, reservdels- och bensinförsäljning, sysselsätter tretton män inklusive de som
arbetar med service och reparationer. Handeln erbjuder ett flertal  arbetstillfällen inom de tretton detaljhandelsföretagen,
men många pendlar dock till arbetsplatser på andra orter.

Samhällsservice  (se bild 54  sidan 67)
Distriktssköterskemottagning, äldreboende, låg- och mellanstadieskola, idrottsplats, samlingslokal, datortek, sporthall
samt bibliotek. Postens kassaservice är lokaliserad till matbutiken VIVO. Här påverkar inte kassaservicen
konkurrensen, eftersom VIVO är ensam om dagligvaruutbudet i Bergkvara.

Kommunikationer
Vägar
Längs kommunens östra sida går E22 i nord-sydlig riktning och möter i norr Kalmar och i söder Karlskrona. Vägen
har sedan länge haft en varierande standard, där många vägavsnitt kräver låga hastigheter. Både Söderåkra och
Bergkvara har under många år blivit drabbade av ett ständigt ökande trafikarbete med buller och luftföroreningar
som följd. Dessutom har olycksfrekvensen påverkats negativt. En omfattande vägutredning av Vägverket Region
Sydost har resulterat i beslut om ombyggnad av sträckan Kalmar - Karlskrona.

Den 1 december 2000 var den första etappen klar från Ljungbyholm till Söderåkra. Den är dock preliminär till viss
del och kommer under år 2001 att utformas i slutgiltigt skick. Den nya E22 mäter mellan Söderåkra kyrka och
Kalmar Dämmet 31,5 km. Trots att den nya vägen är 900 m kortare än den gamla och inte passerar genom några
samhällen blir tidsbesparingen endast ca två minuter jämfört med den gamla vägen (vinterhastighet 90km/h). Däremot
ger den nya vägen en psykologisk upplevelsekänsla av att ha reducerat avståndet mellan Kalmar och Söderåkra.

Ombyggnad av E22 för sträckan Söderåkra-Bergkvara-Brömsebro söderut mot Karlskrona, kommer troligtvis att
vara påbörjad inom en femårsperiod. (Gustafsson, M., ingenjörsfirma M Gustafsson AB, konsult Vägverket).
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Vägverket Region Sydost omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Invånarantalet
är 1,3 miljoner, vilket motsvarar 14,8% av Sveriges befolkning och inom regionen finns ca 550 000 personbilar
registrerade.

Trafikarbetet för E22 1998
Vid Torsås kommungräns (mätpunkt 1) mot Kalmar kommun var trafikintensiteten högre än vid kommungränsen
mot Karlskrona kommun (mätpunkt 6). Skillnaden är 930 personbilar och 70 tunga fordon. Mätpunkterna 3 och 5,
mellan Söderåkra och Bergkvara, ger en indikation på trafikarbetet som passerar igenom kommunen.
Årsmedeldygntrafiken är här 3570 personbilar och 330 tunga fordon.

Väg 130 mot Torsås samhälle (mätpunkt 2) genererade en årsmedeldygnstrafik på 2210 personbilar och 110 tunga
fordon per år. Väg 504 (mätpunkt 4) mellan Bergkvara och Torsås tätort hade hög trafikintensitet med en
årsmedeldygnstrafik på 2090 personbilar och 150 tunga fordon. Andelen tunga fordon är högre här, vilket kan bero
på att skogsnäringen utnyttjar hamnen i Bergkvara.

Bild 19  Nya E22:s sträckning samt årsmedeldygntrafik för E22 genom Torsås kommun

E22 mot Karlskrona

E22 mot Kalmar

1

2
3

4
5

6

Väg 130

Väg 504

Torsås tätort

Söderåkra

Bergkvara

Bergkvara hamn

Nya E22:s
sträckning

Skala 1:200 000
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Prognostiserad bedömning av trafikarbetet på E22 år 2005 och 2010
Vägverket Region Sydost har bedömt att den största fordonsökningen skedde 1999 med hela 5%. Därefter räknar
man med en årlig fordonsökning på 1,5%. (Ivarsson, L. Vägverket Region Syd, Kalmar).

Torsås kommun kommer redan år 2005 att få en kännbar trafikökning. De fordon som kommer att passera genom
kommunen kommer sannolikt att uppgå till nästan 4100 personbilar och 379 tunga fordon per dygn (mätpunkterna
3 och 5). Dessa mätpunkter kan jämföras med mätpunkterna 1 och 6 i kommunens norra respektive södra del, där
uppskattningen blir 4707 personbilar och 471 tunga fordon respektive 3640 personbilar och 379 tunga fordon.

Uppmärksammas bör den allt högre årsmedeldygnstrafiken på väg 504 mellan Torsås och Bergkvara (mätpunkt 4)
och väg 130 mellan Torsås och Söderåkra (mätpunkt 2), som år 2005 troligen kommer att uppgå till 2399 personbilar
och 172 tunga fordon respektive 2537 personbilar och 126 tunga fordon.

År 2010  har årsmedeldygnstrafiken genom kommunen sannolikt ökat till 4415 personbilar och drygt 400 tunga
fordon (mätpunkterna 3 och 5). I kommunens norra del (mätpunkt 1) blir uppskattningen 5071 personbilar och drygt
500 tunga fordon och i den södra delen (mätpunkt 6) blir uppskattningen 3921 personbilar och 420 tunga fordon.

Från år 1998 och till år 2005 kommer genomfartstrafiken sannolikt att nå en genomsnittlig ökning med ca 14% och
år 2010 kommer det att ha ökat med 23% jämfört med 1998 års värden. Den framtida ökningen av trafikarbetet på
E22 kommer sannolikt att utgöra ett viktigt komplement för att en framtida handelsutveckling skall vara möjlig i
kommunen.

Nollvisionen
Riksdagen beslutade i oktober 1997 att nollvisionen skall vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten i Sverige.
Nollvisionen innebär inte noll olyckor, utan att allt görs för att ingen skall dödas eller skadas svårt i trafiken. I propositionen
slås fast att människan alltid någon gång kommer att göra misstag i trafiken. Dessa vanliga mänskliga misstag får enligt
nollvisionen inte leda till att människor omkommer eller skadas svårt.

Årsmedeldygnstrafik Prognostiserad årsmedeldygnstrafik
år 1998 år 2005 år 2010

Mätpunkt 1, personbilar 4100 4707 5071
tunga fordon 440 471 507

Mätpunkt 2 2210 2537 2733
110 126 136

Mätpunkt 3 3570 4098 4415
330 379 408

Mätpunkt 4 2090 2399 2584
150 172 185

Mätpunkt 5 3570 4098 4415
330 379 408

Mätpunkt 6 3170 3640 3921
340 390 420
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Olycksstatistik
Under tiden 19971001-19990331 inträffade 171 dödsolyckor i Region Sydost och 192 människor miste livet.  I
Kalmar län krävde trafiken 49 människoliv under motsvarande period. De flesta som drabbas är ”vanliga” trafikanter,
som försökt göra sitt bästa för att sköta sig i trafikmiljön. Nedan följer en tabell över orsaker som varit
olycksframkallande vid dödsfallen.

Dödsorsak Antal dödade Antal dödade trafikanter,
trafikanter, statligt vägnät i %  kommunalt och enskilt vägnät i %

Eget misstag 64 49
Annans misstag 33 38
Alkohol, droger 15 8
Sjukdom 5 0
Sannolika självmord 4 0
Vida överskridit hastighet 1 0
Grovt fel 1 5
Källa: Djupstudierapport över dödsolyckor inom Region Sydost. 970101-990331. Vägverket 1999.
                                                                      Tabell 8  Olycksframkallande orsaker till dödsolyckor i trafiken

Vägmiljön har mycket stor betydelse och nedan följer en fördelning efter olyckstyp för de omkomna.

Olyckstyp Totalt  % Statliga vägar % Kommunala/enskilda vägar %

Frontalkollision 44 53 13
Oskyddade trafikanter 21 11 62
Sidoområde 23 24 13
Korsningsolyckor 6 4 5 väg, 7 järnväg
Viltolyckor 4 5 0
Sannolika självmord 2 3 0
Källa: Djupstudierapport över dödsolyckor inom Region Sydost, 970101-990331. Vägverket 1999.
                                                                                                 Tabell 9  Olyckstyper vid dödsolyckor i trafiken

Dödsolyckor i vägens sidoområde är en betydande faktor. Fyra av tio som kör av i vägens sidoområde dör på grund
av kollisioner med träd eller andra hårda föremål. Var tredje dödad bilist använde inte bilbälte. Nästan alla cyklister
och mopedister som dog saknade fungerande hjälm.

Stockholm

Baltikum

Polen

Köpenhamn

Tyskland

Torsås
kommun

Bild 20  Torsås kommun ur ett internationellt perspektiv
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Färjetrafikens betydelse
År 2000 bedömer Chalmers Tekniska Högskola att färjetrafiken mellan Sverige och Polen uppgår till ca 300000
fordon årligen för att år 2020 uppgå till ca 1miljon fordon. Hälften av dessa kommer med stor sannolikhet att angöra
Karlskrona. Dessa antaganden resulterar i att ett biltillskott på 1400 fordon per dygn trafikerar E22 år 2020 som
färdas norrrut mot Stockholm och därmed passerar Torsås kommun. (TEM-Scandinavia. utredning av Chalmers
Tekniska Högskola i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, omnämnd  i E22 lokaliseringsutredning, 1993)

Personbilstäthet i Torsås kommun
Städernas koncentrerade bebyggelse och samhällsservice tillika med god kollektivtrafik har stor betydelse för antalet
personbilar. Torsås kommun visar därför på ett stort bilbehov för att invånarna skall kunna nå sina arbetsplatser och
få tillgång till samhällsservice. Vid årsskiftet 1998-1999 fanns 3735 bilar  i Torsås kommun, varav 2232 var privatägda.

Vägarnas standard och framkomlighet har mycket stor betydelse i kommunen, eftersom många bor långt ifrån
kollektivtrafiknätet. En stor del av pendlingen sker med bil och för stora delar av kommunen finns inga andra realistiska
alternativ om befolkningen vill bo kvar på landsbygden.

Bild 21  Antal personbilar i trafik per 1000 invånare med jämförande värden

Regional kollektivtrafik
Bussförbindelserna mellan Karlskrona och Kalmar är väl utbyggda och turtäta. Vissa turer går vidare  mot Malmö
respektive Stockholm. Kustbussen trafikerar sträckan Kalmar - Karlskrona. Den är klassad som expressbusstrafiklinje
med hög standard och utgör ett komplement till kustpilentrafiken. Linjen är turtät och går kontinuerligt alla dagar. Den
stannar vid alla hållplatser mellan Jämjö i Karlskrona kommun och Bergkvara. Däremot är det endast vissa turer som
angör tätorten Torsås torg. Se bild nästkommande sida.

Kommunal kollektivtrafik
Linje 122 trafikerar Kalmar C - Söderåkra kyrka - Torsås torg - Bergkvara/Gökalund - Bergkvara hamn och har
god turtäthet alla dagar.

Linje 127 trafikerar Kalmar C - Bergkvara - Torsås torg - Tranekvill - Bidalite - Gullaboås - Gullaboby. Turtätheten
är begränsad och gäller endast vardagar.

Hamn
Hamnen i Bergkvara har under senare år alltmer återfått sin betydelse som knutpunkt för transporter med skogsprodukter.
Den är även mycket viktig för etablering av de havsbaserade vindkraftverken på Utgrunden i Kalmar sund. En
servicestation för vindkraftverkens drift och underhåll finns förlagd i  hamnområdet i Bergkvara och kommer i framtiden
även att ha betydelse för drift och underhåll av vindkraftverk etablerade längs Karlskrona kommuns östra kust (se
även  ”Näringsliv”, sid 33 och ”Teknisk försörjning”, sid 51 ).
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                                                                                      Bild 23  Hamnen i Bergkvara ökar alltmer i betydelse

Cykelleder
Ett mycket omfattande cykelnät finns i kommunen.

Skala 1:200000

Regional buss, kustbussen
Kustbussen, vissa turer
Linje 122, Kalmar C-Bergkvara hamn
Linje 127, Kalmar C-Gullabo by

Mot Kalmar

Mot Karlskrona

Torsås

Söderåkra

Bergkvara

Bild 22  Regional och kommunal busstrafik samt Bergkvara hamn

Bergkvara
hamn
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9)  Visar Kalmar läns del av den för Sverige totala statistiken över gästnätter. 39

Turism, fritid och rekreation
Den långa kuststräckan längs Kalmarsund ger rika möjligheter till bad, båtsport, fiske, camping och naturupplevelser.
En vandringsled, Kalmarsundsleden, går mellan Örarevet förbi Bergkvara till Bröms. Vandringsleden Torsåsleden
går från Bröms till Gullabo för att avslutas vid Örarevet. Kommunen har dessutom en välfrekventerad cykelled.

I Torsås kommun finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för olika ålderskategorier. Några exempel är bordtennis,
gymnastik, handboll, innebandy, golf, bridge, modellflygning, motionssport, motorsport, ridning, schack, scouting,
segling, skytte etc. När det gäller besöksmål och sevärdheter är fredsstenen i Brömsebro, Sjöfartsmuséet i
Bergkvara och slöjdriket i Gullabo de mest välbesökta.

Statistisk kartläggning av turism och resvanor
I Torsås kommun finns inte möjlighet att kartlägga turismens betydelse med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån
eller från Statens Institut för Kommunikationsanalys. Inkvarteringsstatistik finns tillgänglig för Kalmar län, men på
kommunnivå krävs av sekretesskäl att det finns ett visst antal hotell, campingplatser etc för att man skall få tillgång till
uppgifter om antal gästnätter, de besökandes nationalitet, uppehållstid etc. Torsås kommun uppfyller inte dessa
kriterier.

För att statistiskt kartlägga hur många besök som olika besöksmål attraherar, krävs att antalet besök ej understiger
2000 per år. SCB har därför inte heller i detta fall kunnat bidra med uppgifter för Torsås kommun.

För att kartlägga hur många bilförare från övriga Sverige som stannar längre eller kortare tid i Torsås kommun
kontaktades SCB resvaneundersökning. Tyvärr kunde de inte ge denna information, eftersom antalet träffar underskred
ett visst minimum. Genom denna statistik hade man också kunnat utläsa vilka trafikslag som nyttjats samt vilken typ
av resa resenären gjorde, exempelvis arbetsresa, semesterresa, resa i samband med inköp etc.

Antal gästnätter i Kalmar län
Nedan följer jämförande värden mellan 1998 och 1999 över antalet gästnätter i Kalmar län, där en klar positiv
förändring på 29% kan konstateras.

Volymandel i % Gästnätter 1999 Förändring mot 1998 Förändring i %
3,24 476 665 + 106 632 +29

Tabell 10  Antal gästnätter år 1998 för Kalmar län (utom Öland)

Jämför motsvarande volymandelar för Blekinge, som  år 1998 var 2,53%, för Kronoberg 1,83% och för Öland
6,94%.  (Länsstyrelsen i Kalmar)

Statistik förd på Bergkvara turistbyrå
Turistansvariga inom Torsås kommun har  skrivit två rapporter, dels  Utvärdering 1997  och  dels Torsås
turistverksamhet 2000. Dessa ger tillsammans en god bild av turismens utveckling i kommunen under de senaste
åren.

Utvärdering 1997
Rapporten bygger på statistik gjorda under sommarmånaderna 1997 på Bergkvara turistbyrå och på en enkät till alla
företag med turistinriktning under samma tid. Från år 1996 till 1997 ökade besöksfrekvensen på Bergkvara Turiststation
med 49%. I Bergkvara hade 50% av företagen haft en högre omsättning under sommaren 1997 än föregående
sommar, medan däremot Söderåkra behållit samma omsättning som för år 1996. Hotell- och campingrörelserna har
ungefärliga värden mellan åren 1996 och 1997 enligt rapporten.

9)
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Nationalitet 1996 1997 Positiv förändring i %
Svenskar 1980 3538 70
Tyskar 1192 1290 8
Övriga Europa 176 356 102
Övriga världen 23 61 165

Totalt 3400 5065 49
Källa: Utvärdering 1997. Granbom Haraldsson, L

                                                       Tabell 11 Besöksfrekvens på Bergkvara Turistbyrå 2 juli-31 augusti 1997

Torsås turistverksamhet 2000
Rapporten bygger på studier gjorda på Bergkvara turistbyrå under februari - augusti 2000. Antal besök var tiden
februari - maj 2000 196 och under perioden juni - augusti 2000 var besöken hela 6302. Tyska besökare ökade med
ca 13% år 2000 jämfört med föregående år och danska besökare ökade ca 50% under motsvarande tid.

I rapporten konstaterar Monica Thorsson att dagens turister har andra krav än improviserade tältsemestrar. De
söker istället välplanerade ”upplevelsepaket”, som ger äventyr, rekreation och miljöombyte i det småländska natur-
och kulturlandskapet.  Hon konstaterar vidare att naturupplevelserna i kommunen inte är så särartade, att de av egen
kraft kan främja en turistnäring av betydelse. Därför är det nödvändigt med olika teman som knyter an till levande
landsbygd, fågel- och djurliv, kulturminnen etc. Antalet besökare ökade med ca 54% på fyra år och gäller endast
sommarturister.

                                                    Bild 24  Antal besökare under åren 1996-2000 på Bergkvara Turiststation

Alldeles norr om kommungränsen mot Karlskrona kommun finns Bröms rastplats med turistinformation om Torsås
kommun. I rapporten framgår att rastplatsen skulle ha goda möjligheter att bedriva caférörelse och souvenirför-
säljning. Denna södra entré är mycket lämplig för en första marknadsföring av Torsås kommun.

Aktiv turistinfo Totalt antal besök
Besöksfrekvens 1999 3693 10890
Besöksfrekvens 2000 4279 17048
Källa: Torsås turistverksamhet 2000. Thorsson, M

                                                                 Tabell 12  Besöksfrekvens på Bröms rastplats år 1999 och 2000
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Mellankommunala och regionala frågor
Externa handelsetableringar
År 1994 öppnade ICA-MAXI sin verksamhet i Amiralens köpcentra i Lyckeby, Karlskrona kommun. En kort tid
före etablerades Robin Hood (KF) i samma köpcentra. Köpcentrat har sedan succesivt fått nya handelsintressenter
inom specialvaruhandeln. År 1997 öppnade Systembolaget en filial till huvudbutiken i Karlskrona efter att under åren
1992-1997 haft filial i ett närliggande företagsområde. Stormarknaden Giraffen i Kalmar öppnades 1986.

En framtida aspekt som kan få betydelse är att långtgående planer finns att ytterligare utöka Lyckebys handelscentra.
Byggföretaget NCC planerar att bygga ett köpcentra på 13000kvm i Vedeby öster om köpcentrat Amiralen. Flera
affärskedjor är intresserade av att etablera sig och man räknar med att kunna öppna butikerna under hösten 2002.
En bygglovsansökan skall lämnas till Karlskrona kommun inom kort. (Blekinge Läns Tidning. 20010125)

Bild 25  Externa köpcentra i grannkommunerna

Tomtmark och allmänna intressen
Torsås översiktsplan 1999 reserverar mark för framtida utbyggnadsområden för handel/service enligt följande:

Torsås tätort
För Torsås samhälle har mark reserverats för verksamheter/hantverk/handel utmed infarten från väg 504 från Bergkvara.
Se bild nästkommande sida.

Söderåkra tätort
Den nya avfarten från E22 ger en naturlig förstärkning till nuvarande centrumbildnings geografiska läge. Området
väster om bensinstationen utmed Ekesvägen är lämplig för  vidareutveckling av nuvarande handelsområde.
Området i direkt anslutning till avfarten tillhör riksintresset Hagby-Kroka, och vägutbyggnaden har redan gjort
stora intrång. Se bild nästkommande sida.

Bergkvara tätort
Sedan Torsås översiktsplan fastställdes år 1999 har ett nytt vägförslag för E22 föreslagits förbi Bergkvara. I
det nya förslaget kommer vägen att läggas närmare samhället. Anmärkningsvärt är att det nya förslaget kan
inkräkta på skyddsområdet för vattentäkt i Gummebo. Se vidare ”Teknisk försörjning” sidan 49. På nästa
sida presenteras de områden som reserverats för handel/service i översiktsplanen med hänsyn till det
vägförslag som var aktuellt 1999. De har en tydlig lokalisering utifrån tidigare vägförslags på- respektive
avfarter.
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Avståndstabell:
Söderåkra-Kalmar Dämmet 31.5 km
Söderåkra-Karlskrona Angöring 48 km
Bergkvara-Kalmar Dämmet 36.5 km
Bergkvara-Karlskrona Angöring 42 km

Köpcentrat Giraffen, Kalmar

Prispressaren, Borgholm
Ölands köpstad, Färjestaden

Överskottslagret, Nybro

Köpcentrat Amiralen, systembolaget
Karlskrona
Överskottslagret, Leksakshuset

SÖDERÅKRASÖDERÅKRASÖDERÅKRASÖDERÅKRASÖDERÅKRA
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Bild 26  Platser lämpliga för framtida handelsutveckling i Torsås samhälle enligt kommunens översiktsplan

 Bild 27  Platser lämpliga för framtida handelsutveckling i Söderåkra enligt kommunens översiktsplan
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Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar

Vid nyetablering av verksamheter skall de skyddsavstånd som anges i skriften ”Bättre plats för arbete” eftersträvas.
Buller, radon och problem som kan uppstå i samband med vedledning skall uppmärksammas vid planerad byggnation.

Ett flertal områden i Torsås kommun är klassade som riksintressen. Dessutom finns andra platser och områden som
är känsliga av olika skäl och därför bör beaktas noga ur bevarandesynpunkt. I denna rapport har endast de allmänna
intressen tagits med som är av intresse för utredningen.

Riksintressen för kulturminnesvård:
• Området Hagby - Kroka vid Söderåkra. Kärnområdet ligger i Kalmar kommun men en betydande del tillhör

Torsås kommun. Här finns rikligt med fornlämningar.
• Nästan hela samhället Bergkvara-Gökalund (hamn och marknadsplats) med medeltida anor. De äldre välbevarade

byggnaderna, deras placering och tomternas utformning.

Riksintressen för naturvård:
• Örarevets naturreservat (se även ”Landskap” sidan  45)

Riksintresse för det rörliga friluftslivet:
• Hela kustområdet.

Bild 28  Platser lämpliga för framtida handelsutveckling i Bergkvara enligt kommunens översiktsplan

Reserverad mark för eventuell
handelsutbyggnad enligt översiktsplan

Ombyggnad  av  väg 504
Nya E22

Skala 1:10 000
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Andra riksintressen:
• E22 såsom europaväg i stamvägnätet. Ombyggnad är påbörjad och skall så småningom ge hela sträckan

europavägstandard.
Källa: Framtidsplan - översiktsplan. Torsås kommun, 1999

Övriga värdefulla kulturmiljöer:
• Torsås tätort (1, siffran hänvisar till bild 29  nedan)
• Hagby-Kroka, Söderåkra församling (2)
• Törnlycke, Söderåkra församling (3)
• Övraby, Söderåkra församling (4)
• Söderåkra tätort (5)
• Bruatorp, Söderåkra församling (6)
• Bergkvara-Gökalund, Söderåkra församling (7)
Källa: Kulturminnesvårdsprogram för Torsås kommun. 1993

                                                                            Bild 29  Riksintressen och andra bevarandevärda områden

Övriga värdefulla naturmiljöer:
• Blandskogsområde söder om Torsås (8)
• Ädellövskog nordost om Torsås (9)
• Bokskog nordost om Söderåkra (10)
• Örarevet (11)
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• Påbonäs strandängar norr om Bergkvara (12)
• Bokskog i Ragnabo nordost om Bergkvara (13)
• Örsjöåsen nordväst om Bergkvara (14)
• Siggestorpshagen väster om Bergkvara (15)
• Bergkvara-Skeppevik, rev, skärgård och havsstrandängar (16)
Källa: Natur i östra Småland - Värdefulla naturmiljöer i östra Småland. Länsstyrelsen i Kalmar, 1997

Vattendrag med strandskyddsförordnande:
• Torsåsån-Bruatorpsån

Vattentäkter:
• Området Gummebo sydväst om Bergkvara samhälle.
Källa: Framtidsplan - översiktsplan. Torsås kommun, 1999

Grusförekomster:
• Örsjöåsen
Källa: E22 lokaliseringsutredning, Karlskrona-Söderåkra. Vägverket Region Sydost, 1993

Allmänna faktorer för Torsås kommun
Landskap
Torsås kommun tillhör Kalmar  län och gränsar i norr till Kalmar kommun, i väster till Emmaboda kommun och i
söder till Karlskrona kommun. Längs hela östra sidan ligger Kalmar sund. Landarealen är 469 kvadratkilometer och
vattenarealen är 25 kvadratkilometer. Variationen i landskapet är mycket stor, havet med kustband och stränder,
slättlandet med åkerholmar och lövskog kontrasterar med de djupa barrskogarna. Den västra delen kallas skogsbygden
och består till stor del av stora sammanhängande områden med barrskog.  Därefter följer mellanbygden med sitt
vackra kulturlandskap, ängar och hagmarker omgivna av stenmurar och gärdesgårdar varierade med löv- och
blandsklog med stort inslag av ädellövskog. Många bymiljöer finns också relativt välbevarade. Hela kommunens
östra sida präglas av närheten till Kalmarsund och karakteriseras av strandängar, hagmarker och små åkerholmar i
det utpräglade jordbrukslandskapet. Kring Söderåkra ligger Möreslätten, en av landets bördigaste åkermarker
bestående av kalkrik lera på sandstensbotten. Det är i synnerhet här som de äldsta boplatserna har återfunnits.

Alldeles öster om Söderåkra ligger naturreservatet Örarevet, en två km lång rullstensås, som sträcker sig ut i Kalmarsund.
Kring åsen hör ett trettiotal låga holmar och skär uppbyggda av moränavlagringar. Revets norra del Fulvik, som
övervägande består av sand, är en omtyckt badplats. Hela området är klassat som riksintresse för naturvård och har
såväl en sällsynt flora som ett rikt fågelliv. En av Nordens få häckningsplatser för mellanskarv (ålakråka) finns på
Svartö, nordost om revet.

45

Bild 30  Örarevet, kommunens enda naturreservat
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Historik och bebyggelseutveckling
Torsåsbygden har varit befolkad sedan flera årtusenden. Läget utmed kusten i kombination med god odlingsbar jord
gav redan stenåldersmänniskorna goda överlevnadsvillkor. Området är mycket rikt på boplatser från sten-, järn- och
bronsåldern. Det är således i synnerhet i kustbandet som befolknings- och bebyggelseutvecklingen i huvudsak har
skett.

Längs hela kuststräckan finns ett flertal fritidshusområden med privatägda stugor och i inlandet finns åtskilliga fritidstorp,
totalt mer än 1000. De flesta stugor med havsnära lägen ligger kring och söder om Bergkvara. Ett stort flertal av
fritidshusen har havsnära lägen mot Kalmar sund, där stugområdet Djursvik har störst tillgänglighet till Söderåkra,
medan övriga områden (Ragnabo, Skeppevik, Järnsida och Södra Kärr) har en tydlig tillhörighet till Bergkvara.
Fritidshus med havsnära lägen uppskattas till ca 500. Se även ”Teknisk försörjning, bild 35, sidan 50).

Torsås tätort
Torsås utvecklades till centralort genom att järnvägen byggdes ut kring sekelskiftet 1900. Järnvägen Karlskrona-
Kalmar och Bergkvara-Gullabo medverkade till att utveckla traktens näringsliv. Järnvägen Karlskrona - Kalmar
lades ner i mitten på 1960-talet och  Bergvara - Gullabo redan efter ett par decennier. Av denna epok finns numera
endast dess järnvägsbankar kvar. Bebyggelseutvecklingen har sedan dess utvecklats undan för undan och samhället
ligger idag som en knutpunkt för landsbygdens vägnät.
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Bild 31  Översikt över Torsås kommun och närliggande kommuner
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En stolfabrik och en ångkvarn etablerades vid järnvägsstationen och blev bygdens största arbetsplats. Denna
verksamhet utvecklades senare till Torsåsverken, ett idag mycket framgångsrikt träindustriföretag. Flera små
metallindustrier utvecklades så småningom till Faurecia Exhaust System AB (fd Torsmaskiner), som idag är kommunens
största företag.

Söderåkra, se bild 33  på sidan 48
Ortens läge har avgjorts av närheten till Kalmarsund och utloppet från Bruatorpsån (Torsåsån). Landvägen i nord-
sydlig riktning (nuvarande E22) hade bitvis samma sträckning redan på Gustav Vasas tid och har haft stor betydelse
som kommunikationslänk och därmed för områdets bebyggelseutveckling. Söderåkras första kyrka byggdes troligen
på 1200-talet och den nuvarande kan dateras till år 1795. Kring kyrkan finns flera stenåldersboplatser.

Under 1860-talet växte samhället upp vid Bruatorp, söder och sydväst om kyrkan. Centrum flyttades senare till
området kring järnvägsstationen. Kring Stationsvägen finns många välbevarade byggnader från denna tid. Under
senare år har centrum utvecklats i nordöstra delen av samhället och järnvägen är nedlagd sedan flera decennier
tillbaka. Sommaren 1999 gjordes arkeologiska utgrävningar utmed E22:s nya sträckning. Straxt söder om Söderåkra
påträffades Sveriges hittills största bronsåldershus med tillhörande gravrösen, härdar, kokgropar och ugnar för
järnframställning.

Bergkvara, se bild 34 på sidan 48
Bergkvaras betydelse som hamn och handelsplats började redan på medeltiden. Under mitten av 1800-talet växte
samhället snabbt. Kring sekelskiftet 1900 var hamnen en viktig länk för handelsfartygens rutter och utgjorde hemma-
hamn för en av Sveriges största flottor av seglande fartyg. Hamnen fick stor betydelse genom skogsnäringens ökande
transportbehov. Flera handelshus, små varv och rederier etablerades och samhället blomstrade under den tid som
segelflottan var betydelsefull. När motoriserade fartyg tog över och så småningom ersattes med få, stora och djupgående
fartyg förlorade hamnen alltmer sin betydelse. Skeppsredargårdar, kaptens- och handelshus finns fortfarande bevarade.
Sjöfartsmuséet i Bergkvara är inrymt i det hundra år gamla hamnmagasinet.

Gökalund har bildats vid den gamla landsvägen (nuvarande E22), som sedan många århundraden varit en viktig
kommunikationslänk. Bergkvara och Gökalund har efter hand vuxit samman och i dagligt tal benämns tätorten
endast Bergkvara.
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Torsås

   Bild 32 Torsås tätort är knutpunkten i landsbygdens vägnät

Skala 1:300 000
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Bild 34  Bergkvara samhälle, översikt

Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar Skala 1:20 000

Skala 1:20 000

Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar
Bild 33  Söderåkra samhälle, översikt
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Bergkvara-Gökalund är klassat som riksintresse för kulturminnesvård. Flera tomter har kvar sin ursprungliga form
med husen i samma lägen som på 1800-talet. Många byggnader är välbevarade och färgsatta med tidstypiska ljusa
oljefärger.

Boendemiljö och livskvalitet
Torsås kommun är en genuin landsbygdskommun. Närhet till bostad, arbetsplatser, handel, samhällsservice, fritids-
och rekreationsmöjligheter är ofta en självklarhet för många kommuninvånare.

Inom kommunens gränser finns dessutom en stor variationsrikedom på boendemiljöer.  Inlandet erbjuder stora
möjligheter för dem som av olika skäl vill bo fritt på landsbygden i kulturbygder med djupa skogar omväxlande med
öppna hagmarker eller i gamla bymiljöer. Kommunens östra sida mot Kalmarsund ger stora möjligheter för boende
med havskontakt, nära badplats, golfbana, fritidsbåt och vackra strövområden. För fritidshusägare finns goda möjligheter
att övergå till permanentboende om vatten- och avloppsfrågor går att lösa. Se  även ”Teknisk försörjning, Avlopps-
rening”, sidan 49.

Torsås
Centralorten har en hög kvalitativ boendemiljö med den lilla tätortens småskalighet. Tätortcentrat ligger väl samlat
och är väl genomtänkt ur gång- och cykeltrafikanters säkerhetssynpunkt. Dessutom präglas platsen av mycket god
estetik med harmonierande arkitektur, mötesplatser, vackra stensättningar och prunkande träd och växter..  Se även
”Historik”, sidan 46.

Söderåkra
Samhället ligger vackert omgärdat av det bördiga jordbrukslandskapet och småhusbebyggelsen har fria och skyddade
lägen med trädgårdsstadens kvaliteter. I Söderåkras östra del, längs E22, är trafiken intensiv och bostäderna är här
också begränsade till antalet. Se även ”Historik”, sidan 47.

Bergkvara
Samhället består idag av två koncentrationer av bebyggelse, dels Gökalund vid E22 och dels Bergkvara vid hamnen.
Dessa områden bjuder på en rik arkitektur från olika epoker och skapar en mycket spännande och varierande
boendemiljö som även här omgärdas av det öppna jordbrukslandskapet. De hus som ligger längs E22 har dock en
bullrig och störande miljö. Se även ”Historik”, sidan 47.

Längs Storgatan mot hamnen präglas miljön mer och mer av närheten till havet. Här finns både den lilla tätortens
småskalighet och området  har behållit sitt genuina ursprung som gammal handelsplats med tydlig hamnkaraktär. I
synnerhet på sommaren är området mycket livaktigt med många rekreationsmöjligheter på nära håll. Framtida
bostadsprojekt med havsnära lägen är på planeringsstadiet i Bergkvara.

Teknisk försörjning, några tänkvärda aspekter
Vattenförsörjning
För att ernå en långsiktigt säker dricksvattenkälla har Torsås kommun planer på att anlägga en ny överföringsledning
för dricksvatten från Hagbyåsen i Kalmar  till Söderåkra med tillhörande vattenmagasin och pumpsystem. Detta
system skall i så fall i framtiden ersätta vattentäkten Gummebo utanför Bergkvara, som idag har vissa brister eftersom
borrhålen slammar igen snabbare än tidigare.
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Avloppsrening
Avloppsreningen är väl tillgodosedd i samtliga tätorter. På landsbygden har bostäderna enskilda avloppssystem och
egna vattenbrunnar. Kommunen har planer på att bygga ut det kommunala avloppsnätet till fritidshusområdet Djursvik
längs Kalmar sund sydöst om Söderåkra. I kustnära fritidshusområden kring och söder om Bergkvara (Ragnabo,
Skeppevik, Järnsida och Södra Kärr) är kommunen främst intresserad av att pröva biologisk avloppsrening, den sk
”Örebromodellen”.  Att kunna lösa avloppsfrågan på ett tillfredsställande sätt kommer att förenkla övergången från
fritidsboende till permanentboende för fritidshusägare i kustbandet som är intresserade.

Fjärrvärme
Torsåsverken (ett stort sågverk) förser hela Torsås tätort med fjärrvärme och fjärrvärmeutbyggnad är nu aktuell även
i Söderåkra. Resultatet av kommunens undersökning visar ett mycket positivt intresse, i synnerhet bland de boende
i norra delarna av samhället. Det är emellertid osäkert i dagsläget i vilken omfattning som fjärrvärmenätet kommer att
byggas ut.

Bredband
Ett pilotprojekt har nyligen startat i kommunen, som innebär att en ny fransk teknik används för att smidigt lägga ned
bredband i asfalterade vägar. Projektet omfattar mer än två mil landsväg, där tätorterna Torsås, Söderåkra och
Bergkvara förbinds med fiberoptik. Utbyggnaden kommer troligtvis att kunna avslutas år 2001. Resultatet kommer
att få stor betydelse för den framtida IT-utvecklingen inte bara i Torsås kommun, utan även i övriga Sverige.

Elenergi - vindkraft
Ett exempel på Torsås kommuns positiva inställning till förnyelsebar energi är engagemanget kring de havsbaserade
vindkraftverken strax söder om Bergkvara. Det amerikanska bolaget Enron Wind har just färdigställt sju vindkraftverk,
som är placerade på Utgrundet i Kalmar sund. Driftstart skedde i december år 2000. Kapaciteten per verk är 1,5
MW och alla sju vindkraftverken producerar tillsammans 38000 MWh. Fyra timmars drift är tillräckligt för ett
normalstort hushålls hela årsförbrukning av hushållsel. Den totala kapaciteten för vindkraftverken räcker för att värma
upp 1520 eluppvärmda villor under ett år. En MW värmer 40 villor med direktel.
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Bild 35  Översikt över kommunens fritidsområden mot Kalmar sund
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Under hösten 2000 startade projektering för ytterligare sjutton nya vindkraftverk på Utgrundet, tänkta att
uppföras tidigast 2002-2003. De kommer att producera 2 MW i stället för 1,5 MW per enhet. Succesivt byggs
nu den landbaserade servicestationen upp i Bergkvara. Denna skall förses med en toppmodern datorstyrd
övervakningscentral, maskinpark för underhåll, kontor och reservdelslager till vindkraftverken. Servicestationen
kommer i framtiden även att ha betydelse för de vindkraftverk som byggs vid Yttre Stengrund i Karlskrona
kommun.

Storsatsning på vindkraftscentrum
Medvetna satsningar på att göra Torsås kommun till vindkraftscentrum i Sverige är högaktuella, bekräftar Magnus
Gustafsson. Han är verksam som internationell investeringssamordnare inom statliga Invest in Sweden Agency, ISA,
som lyder direkt under utrikesdepartementet. Det amerikanska bolaget Enron Wind vill inom ett år etablera en
sammansättningsfabrik i östra Småland. Den framtida vindkraftsindustrin kan med underleverantörer totalt skapa
1100 arbetstillfällen i kommunen. Så snart regering och riksdag samtycker kan planerna realiseras.

Bergkvara skall då bli centralpunkten för den  storskaliga satsningen. Hamnen får då en avgörande betydelse
för lokaliseringen. Dessutom finns lämplig detaljplanerad industrimark tillgänglig i direkt anslutning till hamnen.
( Barometern. 20010120).

Medborgarengagemang
I Torsås finns ett mycket starkt medborgerligt engagemang. I kommunen finns sex  samhällsföreningar, Söderåkra,
Bergkvara, Strömby, Slätafly, Gullabo och Brömsebro, med god geografisk fördelning. Dessa utvecklingsgrupper
planerar tillsammans med kommunledningen för en levande landsbygd i ständig utveckling med långsiktig ekologisk
hållbarhet. Översiktsplanen från 1999 är en samproduktion mellan samhällsföreningarna och kommunledningen.
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       Bild 36  De havsbaserade vindkraftverken på Utgrundet i Kalmar sund
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Sammanfattning
Befolkning och näringsliv
Torsås kommun klassas som tätortsnära landsbygdskommun och nästan hälften av befolkningen bor utanför tätorterna.
Under 1990-talet stagnerade befolkningstillväxten markant och invånarantalet är idag lägre (7524) än bottennoteringen
1970 (7571). Torsås tätort (1800 invånare) är tillsammans med Bergkvara (1200) de största orterna. Den manliga
befolkningen är överrepresenterad, men trots kvinnounderskottet är TFR relativt hög. I Torsås kommun utgör den
mest köpstarka konsumtionsgruppen ca 1/3 av den vuxna befolkningen.

Inkomstutvecklingen ligger betydligt under riksgenomsnittet och har bl a sin förklaring i att näringslivssttrukturen till
stor del består av låglöneyrken. Teknik- och kunskapsinriktade företag är underrepresenterade. De största industrierna
är koncentrerade kring Torsås tätort. Faurecia Exhaust System AB dominerar med sina 595 anställda. De har liksom
Motorman Robotics, även högteknologiskt kunnande för tillverkning av avancerad robotutrustning. I Söderåkra
finns primär basservice och några arbetstillfällen finns på Möre hotell och restaurang och i de fyra detaljhandelsbutikerna.
De flesta pendlar dock till arbetsplatser på andra orter. Hamnen i Bergkvara får allt större betydelse som arbetsplats
och har numera också en viktig funktion vid etablering av havsbaserade vindkraftverk. Bergkvara är också högaktuell
som centra för etabkering av vindkraftsindustri. Om dessa planer blir verklighet kan många nya arbetstillfällen
koncentreras till orten. De tretton detaljhandelsföretagen står för ett visst antal arbetstillfällen, men många pendlar
dock till arbetsplatser på andra orter. Primär basservice finns på orten.

Andelen män som står utanför den ordinarie arbetsmarkanden är högre än riksgenomsnittet, medan kvinnorna har en
gynnsammare position. Den eftergymnasiala utbildningsnivån är mycket låg bland de boende i kommunen. Den har
ökat stadigt under senare år, men inte lika markant som i övriga landet.

Kommunikationer
En omfattande ombyggnad av E22 har påbörjats genom kommunen och första etappen mellan Kalmar och Söderåkra
invigdes i december 2000. Den nya vägen ger endast en tidsbesparing på ca 2 minuter. Etapp två från Söderåkra till
Brömsebro skall vara påbörjad inom en femårsperiod. År 2010 kommer årsmedeldygnstrafiken sannolikt att ha
ökat med 23% jämfört med 1998 års trafikarbete. Färjetrafiken från Karlskrona kommer sannolikt att påverka
trafikarbetet ytterligare.

Kommunen har genom sin spridda befolkningsstruktur ett stort bilbehov och kollektivtrafiken utgör endast ett
komplement mellan tätorterna och närliggande städer. Ett omfattande cykelnät finns i kommunen.

Turism, fritid och rekreation
Det finns rika möjligheter till bad, båtsport, camping, fiske och naturupplevelser. Dessutom finns ett stort utbud av
andra fritidsaktiviteter. De distinkta besöksmålen är däremot mycket begränsade. Bergkvara turiststations kartläggning
av besökare visar på en ökning på 54% på fyra år och att dagens turister har krav på välplanerade ”upplevelsepaket”.

Mellankommunala och regionala frågor
Stormarknaden Giraffen i Kalmar, som öppnades 1986 och Amiralens köpcentra utanför Karlskrona är de mest
närliggande större handelsplatserna. NCC har långtgående planer på att bygga ännu ett köpcentra på 13000 kvm
öster om Amiralens köpcentra.

Tomtmark och allmänna intressen
I Torsås översiktsplan från 1999 har mark reserverats för framtida handelsändamål i samtliga tre tätorter. En del av
Söderåkras utbyggnadsområden är i strid med riksintressen för kulturminnesvård. Ett nytt vägförslag för E22 förbi
Bergkvara har presenterats efter översiktsplanens fastställande och denna nya sträckning kan inkräkta på nuvarande
vattentäktsområde i Gummebo.
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Landskap
Torsås kommun tillhör Kalmar län och gränsar till Kalmar, Emmaboda och Karlskrona kommuner. Landskapet är
mycket varierande med skogsbygd, utpräglat kulturlandskap och kustbygd mot Kalmar sund. Örarevet, en två km
lång rullstensås, som sträcker sig ut i Kalmar sund, är unik och klassad som riksintresse för naturvård.

Historik och bebyggelseutveckling
Bygden har varit befolkad i flera tusen år och i synnerhet i kustbandet finns många lämningar från sten-, järn- och
bronsåldern. Totalt i kommunen finns mer än 1000 fritidshus, där ca 500 har lägen med närhet till Kalmar sund. De
flesta ligger utmed kusten kring Bergkvara och söderut.

Torsås samhälle är idag centralort och  knutpunkt för landsbygdens vägnät. Söderåkras bebyggelseutveckling har
avgjorts av närheten till Bruatorpsån, Kalmar sund och landsvägen (nuvarande E22) och centrumbildningen har
förändrats genom århundradena för att idag ligga i samhällets nordöstra del. Bergkvaras betydelse som hamn och
handelsplats började redan på medeltiden. Landsvägens läge (nuvarande E22)  har resulterat i att orten har två
centrumbildningar, en kring E22 (Gökalund) och en nordväst om hamnen  (Bergkvara).

Boendemiljö och livskvalitet
Inom kommungränserna finns en stor variation på boendemiljöer i det mångfacetterade landskapet. Torsås tätort har
den lilla tätortens pittoreska småskalighet med ett väl samlat centra och tillgång till service. Söderåkra och Bergkvara
ligger vackert omgärdade av det bördiga jordbrukslandskapet. Det ständigt ökande trafikarbetet från E22 inverkar
negativt för de boende längs vägen. Boendemiljön mot hamnen i Bergkvara präglas av närheten till havet och kommunen
arbetar här med att planera för framtida bostadsområden.

Teknisk försörjning
Kommunen arbetar med att ersätta vattentäkten i Gummebo med en överföringsledning från Hagbyåsen i Kalmar
och ägnar också mycket tid åt att finna kretsloppsanpassade avloppsssystem för att kunna erbjuda fritidsboende
möjlighet till permanentboende.

Bredband håller på att läggas ner mellan de tre tätorterna och kommer att få stor betydelse för den framtida IT-
utvecklingen. Kommunen är mycket positiv till förnyelsebar energiutveckling och sju havsbaserade vindkraftverk är
just idriftsatta i Kalmar sund. Ytterligare sjutton vindkraftverk är projekterade för uppförande inom tre år. En landbaserad
servicestation i Bergkvara kommer att få betydelse även för vindkraftsetableringen i Karlskrona kommun. Torsås
kommun har mycket goda chanser att bli Sveriges centra för vindkraft. Det amerikanska bolaget Enron Wind vill
inom ett år etablera en sammansättningsfabrik med som mest 1100 nya arbetstillfällen, där Bergkvara är tänkt att bli
centralpunkt för den storskaliga satsningen.

Medborgarengagemang
Sex samhällsföreningar med god geografisk spridning verkar tillsammans med kommunledningen för en levande
landsbygd i ständig utveckling och med långsiktigt ekologisk hållbarhet som riktmärke.

Epilog
Efter att ha belyst de många yttre faktorer som har betydelse för Torsås kommuns handelsutveckling, kommer nästa
kapitel att beskriva detaljhandeln.
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KAPITEL 4
Detta kapitel ägnas uteslutande till att redovisa och belysa Torsås kommuns detaljhandel  samt befolkningens
köptrohet.

Detaljhandeln i Torsås kommun
Kartläggning
Kartläggning av detaljhandeln i Torsås kommuns tätorter har gjorts på följande sätt:
• Handelsenkät till butiker i kommunen. Handelsenkäten delades ut personligen till arton butiker i kommunen,

fördelade på de tre tätorterna Torsås, (nio butiker), Söderåkra (samtliga fyra butiker) och Bergkvara (fem
butiker). Samtliga visade då ett mycket positivt intresse till undersökningen och ville vara med och påverka
till en positiv handelsutveckling i framtiden. Resultatet blev emellertid att torsåsbutikerna svarade i tre
fall och söderåkraborna i ett fall. I Bergkvara var intresset högst med svar ifrån fyra butiker. Resultaten
ingår i respektive orts detaljhandelsbeskrivning.

• Statistik från Statistiska Centralbyrån. Statistiken kunde av sekretesskäl endast erhållas för kommunen
som helhet och ej på specifika tätorter. Skälet till detta är att det krävs minst tre butiker med viss inriktning
för att få data över just denna grupp. Tyvärr har detta försvårat handelsutredningen.

• Intervju med Rolf Bengtsson, Svensk Handel i Linköping.
• Intervju med Rolf Olsson, Köpmannaförbundets ordförande i Torsås kommun.
• Under utredningens gång har författaren gjort empiriska studier i Söderåkra och Bergkvara.

Tillgänglighet till butiker
I en utpräglad landsbygdskommun som Torsås är det en omöjlighet att uppfylla en god tillgänglighet till
butiker och annan service för alla invånare. Med undantag tätorterna Torsås, Söderåkra och Bergkvara är
bebyggelsen mycket utspridd och i dessa områden har kollektivtrafiken ett mycket begränsat
upptagningsområde. Detta resulterar i en mycket låg tillgänglighet för invånare utanför tätortsområdena.

Bild 37  Översikt över Torsås kommuns handelskoncentrationer

Skala 1:300 000
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Avståndstabell:
Söderåkra C- Torsås C 6,3 km
Söderåkra C - Bergkvara C 6,0 km
Bergkvara C - Torsås C 4,8 km

Nuvarande E22

Nya E22

55



Sida

Handelsutveckling
Förändrade konsumtionsmönster har präglat handelns utveckling i Torsås. Liksom i övriga delar av landet
har butiksägarna känt av bilismens betydelse för konsumenterna. En tydlig förändring har skett under senare
år hos en stor bilburen konsumentgrupp att välja att göra veckoinköp i stormarknadsmiljö eller större
livsmedelsbutiker, där utbudet är stort, priserna moderata och öppettiderna generösa.

Dagligvaru- och specialvaruhandeln  märkte en tydlig omsättningsminskning från och med år 1994 när såväl
ICA MAXI som Robin Hood etablerats i Amiralens köpcentra utanför Karlskrona. Därefter har emellertid
butikerna i Torsås  haft en något stigande försäljningsökning, som bl a har sin förklaring i en allmän
högkonjunktur med lägre arbetslöshet, men även i att vissa konsumenter i längden uppskattar en god
tillgänglighet till sina butiker.

Omsättningsreduceringen i Torsås blev markant först när systembolaget etablerade sig i Amiralens köpcentra
utanför Karlskrona år 1997. Tidigare hade många invånare från Karlskrona kommun valt att göra andra
varuinköp i samband med att man besökte systembolaget i Torsås tätort.

Många lanthandelsbutiker har lagt ner sin verksamhet under de senaste tjugo åren och idag finns endast en
kvar lokaliserad till Gullabo. Ett par livsmedelsbussar säljer fortfarande dagligvaror på landsbygden.

Detaljhandelns totala omsättning uppgick år 1999 till 296 Mkr för Torsås kommun. Livsmedelsbranschen
svarade för den största omsättningen med 38,2% tätt följd av motorbranschen med 37,1%. Specialvarubutiker
och branschen hotell, restaurang och camping hade ungefär samma omsättning och svarade för 12,5%
respektive 12,2%. Följande diagram och branschindelningssystem bygger på Statistiska Centralbyråns statistik.

Nedan följer en fördelning av de omsättningsmässigt största branscherna inom detaljhandeln i Torsås kommun
under 1999.

                 Bild 38  Fördelning av branscher inom detaljhandeln  i Torsås kommun i förhållande till omsättningen 1999

Diagrammet på nästa sida visar omsättningsförändringar för de fyra huvudbranscherna dagligvaror,
specialvaror, motorbransch samt hotell, restaurang, camping under de senaste åren.

10)  Bröd, konfektyr, sprit och tobak56
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Bild 39  Omsättningsförändringar inom detaljhandeln i Torsås kommun 1996-1999

Omsättningsförändringar och indikationer på köptrohet
Dagligvaruhandel
Inom livsmedelshandeln har en ökning på ca 5% skett sedan 1996 och 1999 uppgick omsättningen till 90 mkr.
Indikationer på köptrohet    ligger ca 25% under riksgenomsnittet för kategorin dagligvaror. För specialvaror
inom livsmedelsbranschen tangeras riksgenomsnittet. I den sistnämnda kategorin ingår bröd, konfektyr,
systembolaget i Torsås tätort samt tobaksbutiker. Omsättningen för denna kategori var 1999 23 mkr.

Bild 40 Omsättningsförändringar inom dagligvaruhandeln totalt 1996-1999

1996 1998 1999
Köptrohet dagligvaror i % av riksgenomsnitt 75.5 82 76
Köptrohet specialvaror livsmedel    i % av riksgenomsnitt 96 96 95
Källa: SCB
Tabell 13  Indikationer på köptrohet för dagligvaror 1996-1999

Specialvaruhandel
Omsättningen inom specialvaruhandeln i Torsås kommun har varierat för de olika branscherna under de
senaste åren. Den totala omsättningen hade samma nivå år 1999 som 1996, nämligen ca 37 mkr. Klädbranschens

11) Jämförelsetalet är ett index, satt till 100. Se utförligare under “Definitioner”, sidan 89.

11)

12) Bröd, konfektyr, sprit och tobak

12)

Bild 41 Omsättningsförändringar inom specialvaruhandeln 1996-1999
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omsättning steg något under 1999 och branscherna ”Möbler, el, bosättning” och ”Vitvaror, radio, tv” visar på
en stabil omsättning trots att ett större möbelvaruhus i Bergkvara gick i konkurs hösten 2000. För ”Specialvaror
övrigt vek omsättningen kraftigt under 1999. En bidragande faktor kan vara att två butiker lades ner under
1998.

Samtliga branscher visar på en vikande köptrohet. För specialvaruhandeln totalt utgör den endast ca 33%
jämfört med riksgenomsnittet. Det innebär en allt större tillväxtpotential för handeln utanför kommungränserna.
Nedan redovisas de branscher som har kunnat urskiljas statistiskt.  Den bransch som tydligast visar bristande
intresse är klädbranschen.

1996 1998 1999
Köptrohet vitvaror, radio, tv i % av riksgenomsnitt 80 77 74
Köptrohet kläder i % av riksgenomsnitt 17 - 16
Köptrohet möbler, el, bosättn i % av riksgenomsnitt 64 66 52
Källa: SCB
                                            Tabell 14   Indikationer på köptrohet för branscher inom specialvaruhandeln

Nedan visas en geografisk fördelningsprincip på detaljhandelns in- respektive utflöde.

13) Uppgift saknas av sekretesskäl.

Vitvaror, radio, tv
mer än 75%

Kläder
mer än 80%
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nästan 50%
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Omland

Torsås
kommun

Bild 42  Geografisk fördelningsprincip av detaljhandelns in- respektive utflöde i kommunen
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Motorbransch
Denna bransch står för en mycket betydande del av den totala omsättningen inom kommunens detaljhandel,
hela 83 mkr för 1999, och når i det närmaste upp till samma nivå som dagligvaruhandeln. Motorbranschens
omsättning visar dessutom på en kraftig ökning (24% mellan 1996 och 1999) för kategorin motorfordon,
reservdelar och service.

Bild 43  Omsättningsförändringar inom motorbranschen

Köptroheten inom kommunen är, trots en betydande omsättningsökning, mycket låg och visar på att en
betydande del av kundunderlaget kommer från andra kommuner. De totala indikationerna på köptrohet är att
kundunderlagets fördelning är ca 50% inom respektive 50% utanför kommungränserna.

1996 1998      1999
Köptrohet motorbransch i % av riksgenomsnitt 56 58           51
Källa: SCB
Tabell 15  Indikationer för köptrohet för motorbranschen

Bensinstationer
Bensinstationernas omsättning har minskat sedan 1996 och en bensinstation har lagts ned. För närvarande
finns en bensinstation i Söderåkra respektive Bergkvara samt tre i Torsås samhälle och den totala omsättningen
uppgick 1999 till 26 mkr. Köptroheten är jämfört med riksgenomsnittet relativt god, men visar på en vikande
utveckling. Omsättningsförändringar för bensinstationer kan studeras på bild 55 ovan.

1996 1998 1999
Köptrohet bensinstationer i %
av riksgenomsnitt 88 76 60
Källa: SCB
Taell 16  Indikationer på köptrohet för bensinstationer

Hotell, restaurang och camping
Hotell, restaurang och camping svarar omsättningsmässigt  för ungefär samma volym som all specialvaruhandel
(dock ej specialvaror livsmedel) tillsammans och 1999 omsattes 36 mkr totalt.  Olika former av
övernattningsalternativ (hotell, camping, vandrarhem, stugbyar, bo på lantgård) har tillsammans ökat sin
omsättning med 16% sedan 1996 och 1999 utgjorde omsättningen 29 mkr.

Restauranger och andra matställen har dock upplevt en stark och tydlig negativ utveckling sedan 1996 och
omsättningen har minskat med hela 47%.
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Nedan redovisas köptrohet för övernattning respektive restauranger och matställen i förhållande till
riksgenomsnittet. Dessa branschers resultat är mycket motsägelsefulla. Övernattningsalternativen ligger högt
över riksgenomsnittet, men visar tyvärr på en tydlig negativ förändring. Restauranger visar på redan mycket
låga och vikande värden i förhållande till riksgenomsnittet.
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Bild 44  Några  övernattningsalternativ, restauranger och matställen i Torsås kommun

Bild 45  Omsättningsförändringar inom hotell, restaurang och camping 1996-1999
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1996 1998 1999
Köptrohet hotell, camping, vandrarhem i % av riksgenomsnitt   188   144   130
Köptrohet restauranger och matställen i % av riksgenomsnitt   54   38   24
Källa: SCB
Tabell 17  Indikationer på köptrohet för branscher inom hotell, restaurang och camping

Läs mer under ”Turism, fritid, rekreation” på sidan 39.

Förändringar av butikernas antal
Livsmedelsbutikerna har idag samma antal som 1996 med en minskning av en butik under perioden.
Specialvarubutikerna för livsmedelshandel har minskat i antal under motsvarande period från sex 1996 till
fyra 1999.

Inom specialvaruhandeln har kläd-, vitvaru-, radio- och TV-butiker visat en etableringsökning med två butiker
medan övriga speciavarubutiksslag har decimerats med sammanlagt åtta butiker.

Försäljningsställen inom motorbranschen har reducerats med en under perioden. Detsamma gäller för antalet
bensinstationer.

Butiksslag
1998

Dagligvaror 7 8 7
Specialvaror, livsmedel 6 4 4
Kläder 3 2 4
Möbler, bosättn, el 6 4 4
Vitvaror, radio, tv 3 4 4
Järn-, byggvaror, färg 3 3 2
Skor, väskor 2 1 1
Garn, tyger, sybehör 3 1 1
Övriga specialvaror 12 11 10
Motorfordon, reservdelar, service 9 9 8
Bensinstationer 6 6 5

Tabell 18  Förändring av antal butiker inom detaljhandeln i Torsås kommun 1996-1999

Detaljhandeln i Torsås tätort idag
Torsås centrumbildning utgör  kommunens största och livligaste handelsplats. Centrat bildar ett tydligt nav
till de kringliggande landsbygdsvägarna. Den ligger väl samlad med den lilla tätortens pittoreska småskalighet.
Avstånden mellan närliggande tätorter är korta, till Söderåkra 6,3 km, Bergkvara 4,8 km och till Gullabo 12
km. Vägstandarden är mycket god till Söderåkra och Bergkvara och acceptabel till Gullabo. Handeln i Torsås
är i huvudsak koncentrerad till Allfargatan, dit också den viktigaste samhällsservicen är samlad.

Livsmedelshandel
ICA-butiken Torshallen är den största livsmedelsbutiken i kommunen och sysselsätter fem män och sjutton
kvinnor. Butiken har en säljyta på 650 kvm. Kundunderlaget från orten är ca 65% och från kommunen i
övrigt ca 30%. Endast 5% representerar kundunderlag utanför kommungränserna. Omsättningen visar på en
något stigande tendens. Den största konsumentgruppen, hela 65%, finns inom åldrarna 25-64 år.

19991996
Antal butiker

14)

15)

Källa: SCB

14) Här ingår konfektyr, bröd, sprit och tobak
15) Exempel: Ur och guld, sport, fritid, lek, konst, datorer, tele, tapeter och båtar.
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Anmärkningsvärd är gruppen pensionärer som endast svarar för ca 15%. ( Handelsenkätundersökning 2000).

Även Konsum har en betydande del av livsmedelshandelns omsättning, men har valt att inte vara aktiv i
enkätundersökningen. Butiken har valt att ha längre öppethållande under kvällar och helger än Torshallen.
Ett konditori finns centralt lokaliserat på Allfargatan.

I samhällets sydöstra del finns en koncentration av företagsetableringar. Några av dem har även
specialvaruförsäljning, exempelvis VVS-försäljning. Detta område ligger perifert i förhållande till Torsås
centrumbildning.

Motorbransch
Mellströms Bil AB bedriver bil- och reservdelsförsäljning alldeles i utkanten av Torsås centrum. De har även
bilservice, reparationsverkstad och bensinförsäljning.
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Specialvaruhandel
Torsås tätort har ett förhållandevis rikt utbud av specialvarubutiker koncentrerade till tätortskärnan. Exempel
på dessa är klädaffärer, blomsteraffärer, färghandel, textilförsäljning, sybehörsaffär och möbelaffär.
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1 Konditori
2 Tobakshandel
3 Trafikkiosk
4 Konsum
5 ICA-butik
6 Systembolag
7 Djurshop

8 Presentbutik
9 Blomsterbutik
10 Textilbutik
11 Klädbutik
12 Möbelaffär
13 Sybehörsaffär
14 Garnaffär

Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar

Bild 46  Detaljhandel  i centrala Torsås
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Bild 47  Detaljhandel och betydande samhällsservice i  Torsås tätort
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A Korrespondensgymnaisum
B Årskurs 1-9 samt gymnaisum
C Industrigymnaisum
D Särskilt boende
E Primärvård, folktandvård
F Privattandläkare
G Sporthall

21 Elinstallationsaffär
22 VVS-butik
23 Bilförsäljning
24 Verktygsförsäljning
25 Motorer, reservdelar
26 Bil- och båttillbehör
27 Såg- och byggnadsmaterial

Bensinstation
En bensinstation finns knuten direkt till tätorten. Den drivs av Preem/Q8 och har breddat sitt bilvårdssortiment
med dagligvaror. Butiken har betydelse som bensinstation och servicebutik för bilburna trafikanter. Den
fungerar också som servicebutik i det centrala Torsås. Tyvärr finns inga enkätsvar från butiken.

En bensinstation finns alldeles utanför Torsås samhälle på vägen mot Gullabo. Dessutom finns en tredje vid
Mellströms bilföretag.
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Detaljhandeln i Söderåkra idag
I november 2000 firade Möre köpcentrum 20-årsjubileum. Ett flertal specialvarubutiker har avlöst varandra
genom åren, medan livsmedelsbutiken ICA Möre Livs har varit stadigvarande sedan starten och dess
huvudfunktion är att förse ortsborna med dagligvaror och postkassaservice. Hemtema, med försäljning av
vitvaror, radio, tv och elartiklar, har också funnits sedan starten. Tyvärr har inget enkätsvar erhållits från
någon av butikerna. Köpcentrat har ett undanskymt och tillbakadraget läge och under utredningens gång har
empiriska studier gjort på plats. Området upplevs som ödsligt och stagnerande, trots att det kompletterats
med apotek, frisör och pizzeria.

1 ICA-butik
2 Radio-, tv- och elbutik
3 Blomsterbutik
4 Trädgårdsbutik
5 Bil- och traktor, reservdelar
6 Bensinstation

A Särskilt boende
B Primärvård
C Låg- och mellanstadium
D Simhall
E Bibliotek
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 Bild 48  Detaljhandel och betydande samhällsservice i centrala Söderåkra
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Bild 49 Möre köpcentra i Söderåkra har ett återhållsamt och tillbakadraget läge

Alldeles i närheten ligger bensinstationen Preem Mekka Traffic, som säljer biltillbehör och har ett brett
livsmedelssortiment. Preem har de senaste åren haft en stadigt positiv omsättningsförändring och
kundunderlaget har ett brett upptagningsområde. Under sommarmånaderna har turismen stor betydelse.

Geografisk benämning Kundunderlag i %
Från orten 50
Från kommunen i övrigt 20
Från Kalmar kommun 5
Från Karlskrona kommun 2
Övrigt 23
Källa: Handelsenkätundersökning 2000

Tabell 19  Geografisk fördelning av kundunderlag för Preem Mekka Traffic

Bild 50   Preem Mekka Traffic har ett  strategiskt läge i förhållande till E22

16) Under sommarmånaderna är antalet kunder på genomresa det dubbla. 65
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En blomsteraffär, belägen söder om kyrkan samt en trädgårdsbutik och en försäljnings- och serviceverkstad
på väg 130 är vad som i övrigt representerar handelsverksamheten i Söderåkra. Tyvärr erhölls inget enkätsvar
från blomsteraffären. Samtliga handelsetableringar på orten har lägen med mycket god tillgänglighet för
bilburna trafikanter och ligger strategiskt även ur kollektivtrafiksynpunkt.

I Söderåkra finns en hotell- och restaurangrörelse, Möre hotell, med mycket fördelaktigt läge intill Möre
köpcentra. Här finns också simhall och en golfbana ligger i hotellets närhet. Möre hotell och restaurang
betyder mycket för både ortens och kommunens turism. Anläggningen har ett utmärkt läge utmed E22, men
saknar arkitektonisk identitet samt en tydlig och välkomnande entré.

                                                            Bild 51  Möre hotell och restaurang saknar en tydlig visuell profil och entré

Detaljhandeln i Bergkvara idag
Livsmedelshallen VIVO utgör en centralpunkt för handeln i Bergkvara tätort. Butiksytan är något mindre än
ICA Torshallen i Torsås tätort och sedan 1995 har omsättningen varit stadigt stigande. Kundunderlaget från
tätorten är ca 70% och resterande 30% är kunder från närliggande byar. VIVO har en betydande
konsumentgrupp bland pensionärerna, hela 40%. (Handelsenkätundersökning 2000).

 Bild 52   Livsmedelsbutiken VIVO och guldsmedsaffären i Bergkvara ligger alldeles
utmed E22.
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Livsmedelsbutiken VIVO ligger alldeles i korsningen mellan nuvarande E22  och väg 504 mot Torsås tätort.
På motsatta sidan om E22 har butiken Guldsmederna sin butik.

Längs Kungsvägen ligger specialvarubutiken Guldsmederna, en juvelerarbutik med egen tillverkning som
etablerades 1997. Omsättningen har stigit markant och man tror på en god tillväxt inför framtiden.
Kundunderlaget kommer till en tredjedel från Torsås kommun och resten från närliggande kommuner.
(Handelsenkätundersökning 2000).

Bild 53   Detaljhandel och betydande samhällsservice i det centrala Bergkvara

67

$
$

#

#

#

#
#

#

#

#

%U

%U #Y#Y

1:12000

3

4

6

7 8

9

9

13, 14
11

$ Dagligvarubutik inkl specialvaror livsmedel
# Specialvarubutik
% Motorbransch
#Y Bensinmack

B  D

A

C

12 3

4

5

10

12

E

A Distriktssköterska
B Låg- och mellanstadium
C Datortek
D Bibliotek
E Särskilt boende

Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar

7 Järn- och redskapshandel
8 Färg- och byggvaruhus
9 Byggvaruförsäljning
10 Kalmar Lantmän
11 Bilförsäljning, reservdelar, service
12 Reservdelsförsäljning

1 Livsmedelsbutik
2 Trafikkiosk, gatukök
3 Guldsmedsbutik
4 VVS-försäljning
5 Klädutik
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Längs Kungsvägen ligger också en liten klädaffär och Liljas Bil AB, som säljer bilar, biltillbehör, bensin och
dessutom har bilservice och reparationsverkstad. Denna rörelse har en fördelning, där ca 60% av kunderna
kommer från Torsås kommun och 40% från andra kommuner. Ledningen för nämnda företag tror inte att
tillgänglighetaspekten kommer att bli bättre av den framtida E22:s nya vägsträckning mellan Bergkvara och
Söderåkra, utan menar att företaget är så känt och inarbetat att en högre vägstandard inte skulle påverka
framtida omsättning. (Handelsenkätundersökning 2000)

                                                            Bild 54  Liljas Bil AB, utmed E22, har ett vidlyftigt kundupptagningsområde

Företaget står för en betydande del av omsättningen i kategorin ”Motorbransch” och har ett mycket vidlyftigt
kundupptagningsområde med följande approximativa indelning:

Geografisk benämning Kundunderlag i %
Från orten 10
Från kommunen i övrigt 50
Från Kalmar kommun 15
Från Karlskrona kommun 20
Övrigt 5
Källa: Handelsenkätundersökning 2000

                                                                          Tabell 20  Geografisk fördelning av kundunderlag för Liljas Bil AB

Ännu ett företag med biltillbehörsförsäljning och bilservice finns i Bergkvara centrum, nämligen Jokab.

Väster om VIVOS livsmedelshall finns en trafikkiosk med blomsterförsäljning och gatukök. Tyvärr erhölls
inget enkätsvar från trafikkiosken. I december 2000 flyttade butiken Lantmännen in i nybyggda lokaler på
Kungsvägen, efter att tidigare ha varit etablerad i hamnområdet i Bergkvara.

Ca 800 m från korsningen Kungsvägen-Storgatan mot hamnen ligger byggvaruhuset Lindbergs Bygg och
Färg. Butiken visar på en positiv omsättningsutveckling och har ett kundunderlag med stort upptagningsområde,
se taell på nästa sida.

68



Framtidsutveckling i Torsås kommun -
detaljhandeln i fokus

Sida

Kapitel 4

Från orten 30
Från kommunen i övrigt 30
Från Kalmar kommun 20
Från Karlskrona kommun 15
Övrigt 5
Källa: Handelsenkätundersökning 2000

Tabell 21  Geografisk fördelning av kundunderlag för Lindbergs Bygg

Bild 56  Lindbergs byggvaruhus ligger på Storgatan mot hamnen

Kundunderlag i %Geografisk benämning

Bild 55  Kalmar Lantmäns lokaler utmed E22
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Ytterligare några butiker finns på orten, se bild 53, sidan 67.
Möbelvaruhuset Bergkvara Möbler, beläget vid Kungsvägen, gick i konkurs hösten 2000.

De butiker som ligger i anslutning till Kungsgatan har mycket god tillgänglighet för  bilburna trafikanter
och även för kollektivtrafikresenärer. Den framtida ombyggnaden av E22 kommer sannolikt att påverka
handeln i hela Bergkvara negativt, eftersom den nya vägen kommer att byggas som en kringfartsled
utanför samhället.

I och kring Bergkvara finns flera möjligheter till övernattning, dels campingplatserna Skeppevik och
Dalskär samt ett vandrarhem. Dessutom finns den unika möjligheten att övernatta på Garpens fyr i Kalmar
sund.

             Bild  57  Garpens fyr erbjuder unika övernattningsmöjligheter

Sammanfattning
För landsbygdsbefolkningen utanför tätorterna är tillgängligheten för basservice mycket låg. Handelsut-
vecklingen har klart präglats av bilismens betydelse för konsumenterna och många väljer sedan länge att
veckohandla i stormarknadsmiljö. Handeln i kommunen märkte en tydlig omsättningsminskning 1994 när
Amiralens köpcentra utanför Karlskrona hade kompletterats med ICA MAXI. Ytterligare en negativ
omsättningsförändring blev kännbar i Torsås samhälle när systembolaget etablerades i Amiralens köpcentra
1997. Tidigare hade många boende i Karlskrona kommun valt att göra andra inköp i Torsås samhälle i
samband med att man besökte dess systembolag.

Livsmedelshandeln svarar för den största omsättningen inom detaljhandeln tätt följd av motorbranschen.
Specialvaruhandeln och branschen hotell, restaurang och camping har ungefär samma årliga omsättning.
Indikationer på köptrohet ligger ca 25% under riksgenomsnittet för dagligvaruhandeln och är relativt konstant.
Samtliga branscher inom specialvaruhandeln visar på vikande köptrohet och indikationerna når endast upp
till ca 1/3 jämfört med riksgenomsnittet.

Motorbranschens omsättning ökade ca 24% mellan åren 1996 och 1999 trots en vikande köptrohet, som idag
uppgår till ca 50%. Omsättningen har minskat för bensinstationerna de senaste åren. Indikationer på köptrohet
har på några år minskat från 88% till 60%. Övernattningsalternativen har tillsammans ökat med sin omsättning
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med 16% de senaste åren, medan däremot restauranger och andra matställen haft en mycket negativ
omsättningsförändring med hela 47%. Dessa branschers resultat är mycket motsägelsefulla. Indikationer för
köptrohet för övernattningsalternativen har minskat betydligt under senare år, men når trots det 30% över
riksgenomsnittet. Motsvarande indikationer för restauranger och matställen har också reducerats för varje år
och utgör idag endast 24% av riksgenomsnittet.

Den kraftigaste förändringen av butikernas antal i kommunen står specialvaruhandeln för. Sex butiker har
lagts ner sedan 1995. Butiker med livsmedelssortiment har reducerats med tre och försäljningsställen inom
motorbranschen har reducerats med en, likaså antalet bensinstationer.

Torsås samhälle är kommunens livligaste handelsplats och ICA-butiken Torshallen är dess största
livsmedelsbutik. På orten finns också ett förhållandevis rikt utbud av specialvarubutiker.

Möre köpcentras handelsutbud i Söderåkra består av en dagligvarubutik, en specialvarubutik och en
bensinstation med fördelaktigt läge utmed E22. Området uppfyller basservicefunktion men upplevs som
ödsligt och stagnerande. Hotell- och restaurangrörelsen Möre Hotell har stor betydelse för kommunens turism
med strategiskt läge utmed E22, men saknar arkitektonisk identitet och en tydlig och välkomnande entré.

Livsmedelsbutiken VIVO utmed E22 uppfyller väl både bergkvarabornas och omlandets krav på basservice.
Ortens splittrade handelsstruktur har totalt åtta specialvarubutiker, två försäljningsställen inom motorbranschen
samt två bensinstationer. I och kring Bergkvara finns flera möjligheter till övernattning, två campingplatser,
ett vandrarhem samt övernattning på Garpens fyr.

Epilog
Kapitel fem kommer att presentera såväl positiva och negativa slutsatser för en framtida handelsutveckling i
Torsås kommun och för orterna specifikt.
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KAPITEL 5
Många faktorer och omständigheter har på olika sätt betydelse för Torsås framtida handelsutveckling. I detta
kapitel kommer utredningen att peka på slutsatser för kommunen som helhet för att därefter belysa
lokaliseringsalternativ med dess för- och nackdelar.

Slutsatser för handelns framtida utveckling i Torsås kommun
Handelsutveckling - en förutsättning
Allmänna prognoser pekar entydigt på att konsumenternas intresse för handel kommer att öka allt mer och
att handeln kommer att få allt större betydelse ur samhällsekonomisk synpunkt. Dagligvaruhandelns omsättning
kommer sannolikt att öka med 1-2% per år och specialvaruhandeln med motsvarande 2-3%. Idag spenderar
ett hushåll nästan lika mycket pengar på fritid och kultur som på livsmedelsinköp. Mycket tyder på att
branscher inom hem och hushåll, sport och fritid samt elektronik kommer att accelerera mest. Dagens moderna
konsumenter ställer emellertid höga krav på den handelsplats de väljer. De olika branscherna skall vara
geografiskt koncentrerade och tätt knutna till befintlig tätortsstruktur, där människor bor, arbetar och såväl
vägnät som kollektivtrafik ger god tillgänglighet. Den koncentrerade handelsplatsen skall erbjuda ett rikt och
varierande utbud med konkurrenskraftiga priser, generösa öppettider och skall dessutom inbjuda till social
gemenskap.

Geografisk splittring - bristande köptrohet
Torsåsbornas moderna handelskrav har lett till bristande köptrohet till följd av kommunens begränsade och
splittrade handelsstruktur. Dagligvaruhandeln består idag av en livsmedelsbutik i vardera Torsås tätort,
Söderåkra och Bergkvara samt ett antal specialvarubutiker  spridda mellan de tre orterna. Denna geografiska
fördelning har renderat i att samtliga tätorters handelsutbud har fått basservicefunktion och därför inte kan
leva upp till det utbud som moderna konsumenter kräver. Följden har istället blivit att torsåsborna i allt högre
utsträckning har valt att göra sina inköp i köpcentra utanför kommungränserna, vilket allt mer resulterat i en
urholkning av kommunens egen förmåga att bli bärkraftig. För en god framtida utveckling i Torsås kommun
är det nödvändigt att satsa på en koncentrerad handelsplats med attraktivt och samlat utbud.

De befolkningstäta kommunerna kommer att expandera sin handel i allt snabbare takt, oftast i externa lägen.
Ett exempel är byggföretaget NCC:s långtgående planer på ett nytt stort köpcentra i Lyckeby, Karlskrona. Så
länge nuvarande lagstiftning inte lägger hinder i vägen för överdimensionerade handelscentra och
Länsstyrelserna negligerar regional handelsetik gäller djungelns lag. Av tidsbrist har inga distinkta studier
gjorts över hur den nya handelsplatsen i Torsås kommun kommer att påverka grannkommunernas handel. En
ny handelsetablering verkar dock realistisk i förhållande till omlandets handelsplatser och det mesta tyder på
att detta i huvudsak kommer att bli en positiv konkurrensfaktor. En ny koncentrerad handelsplats med ett
utökat attraktivt utbud är en nödvändighet för att kommunen skall kunna vända sina framtidsmöjligheter i
positiv riktning och uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

E-handel - servicefaktor
E-handeln kommer inte att lägga hinder i vägen för den nya handelsplatsen i kommunen, eftersom det troligtvis
kommer att dröja länge innan detaljhandelsförsäljning via internet blir konkurrenskraftig generellt. Eftersom
det kan vara mer kostnadseffektivt för flera större butiker att tillsammans erbjuda e-handel för internetanvändare
på landsbygden kan denna handelsform bli en servicefaktor för en mindre konsumentgrupp.

Tyvärr måste konstateras att e-handel, som kunde ge alla landsbygdsbor förbättrad tillgänglighet, än så länge
har många hinder att passera. Det största är sannolikt rädsla för ny teknik eller oförmåga, i synnerhet för
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gamla och sjuka. Andra har inte ekonomisk möjlighet att investera i nödvändig datautrustning. Därtill kommer
att plockning av varor och hemkörning fördyrar allt för mycket för konsumenten. Tyvärr kommer denna
kommunikationsteknik även i fortsättningen att vara en klasskillnadsfråga.

Öka köptroheten!
För att ernå en handelsplats med framtidskraft utgår utredningen från följande faktorer:
• öka köptroheten till att närma sig riksgenomsnittet
• skapa förutsättningar för en större köpkraft för torsåsborna
• tillvarata de ökande turistströmmarna på E22
• erbjuda gränslandets befolkning goda handelsmöjligheter.

Nuvarande handelssammansättning har resulterat i att köptroheten reducerats mer och mer och mönstret för
köptrohet tyder på att ca 25% av livsmedelsomsättningen i Torsås kommun även i framtiden kommer att
skötas utanför kommungränsen. Mycket tyder på att de boende ser på kommunens specialvaruhandel som en
bransch med bristfälligt utbud och priser med låg konkurrenskraft och indikationer på köptrohet jämfört med
riksgenomsnittet återspeglar att de närliggande kommunerna åtnjuter närmare 70% av denna bransch. För att
öka köptroheten krävs en ny geografiskt koncentrerad handelsplats i Torsås kommun med ett utökat attraktivt
handelsutbud. Detta kommer att öka köptroheten betydligt och stimulera kommunens egen handel.

Till skillnad från övrig detaljhandel har konsumenter från närliggande kommuner stor betydelse för
motorbranschen, troligtvis till mer än 50%. Denna bransch har stora möjligheter att förstärka sin framtida
ställning genom att bredda kundunderlaget i sin egen kommun. Etablering på en ny handelsplats skulle
kunna ge även denna bransch stora fördelar.

Utredningen rekommenderar därför etablering av en ny koncentrerad handelsplats, geografiskt genomtänkt
och där befolkningsutvecklingen har störst förutsättningar att öka. Detta kommer att radikalt förändra dagens
negativa handelsmönster, stimulera köptroheten och medverka till en positiv handelsutveckling i kommunen.

Handeln är i ständig utveckling
Eftersom handelsutvecklingen är i ständig förändring med nya butiksformer och affärsidéer är det nödvändigt
med flexibilitet i planeringen. En viss överskottsyta vid planering av den nya handelsplatsen kommer att ge
utrymme för förändring, utveckling och konkurrens. Kommunen måste ha en tydlig handelspolicy för att
stimulera investerings- och etableringsvilja. Intresserade butiksägare och affärskedjor måste kunna göra en
rimlig framtidsbedömning och på så sätt få känna en viss trygghet.

Kortsiktig turbulens - långsiktig styrka
På kort sikt kan etablering av den nya handelsplatsen skapa turbulens i nuvarande handelsstruktur i samtliga
tätorter och en geografisk omstrukturering av befintlig handel blir troligtvis resultatet. Det är här väsentligt
att betona att detta på lite längre sikt kommer att leda till en klar positiv utveckling för hela kommunen och
dess invånare och kommer att förbättra tillgängligheten för alla. Genom kommunens nya handelsplats kommer
de långväga bilresorna till avlägsna handelscentra att kunna elimineras. Långväga handelsinköp kan då ersättas
med inköp i den egna närmiljön och kan på så sätt klart förbättra tillgängligheten för alla torsåsbor och även
för befolkningen i gränslandet. Detta skapar dessutom nya bestående arbetstillfällen. Den nya konstellationen
kommer att reducera det totala trafikarbetet och på så sätt minska emissioner till gagn för vår miljö. Naturligtvis
vill utredningen betona att basservicefunktionerna i de två övriga tätorterna även i framtiden kommer att vara
nödvändiga.
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Personbilens roll - förändrade köpmönster
Bilen har fått en allt större betydelse vid våra handelsinköp och har förändrat vår syn på tillgänglighet. Den
allmänna utvecklingen tyder på att veckosluts- och storköpshandel i stora livsmedelshallar kommer att bli
allt mer betydande i framtiden och att den rationella, tidspressade konsumenten i stor utsträckning kommer
att samordna sina inköp i samband med arbetsresor. Livsmedelshandelns utbud med allt mer prispressade
storförpackningar gör bilen nödvändig av praktiska skäl. En annan allt vanligare konsumentkategori gör en
familjeutflykt i bilen och kombinerar handelstillfället med andra upplevelser. Det kan därför vara mycket
klokt att komplettera den nya handelsplatsen med någon upplevelseinriktad etablering.

Kommunen har tillsammans med andra landsbygdskommuner betydligt fler personbilar per 1000 invånare
än riksgenomsnittet. Denna utveckling kan knappast hindras i framtiden om landsbygdsbefolkningen skall
kunna bo och leva kvar i sin miljö. Vad som på sikt kommer att ske med allt bränslesnålare bilar, förfinad
avgasrening och forskning inom nya energikällor är naturligtvis av största betydelse för miljön.
Landsbygdsborna kan reducera sitt bilåkande till en del genom samåkning, bilpooler och distansarbete i
hemmen.

Kollektivtrafiken i kommunen kan endast bli ett komplement till egna färdmedel. Befolkningen i tätorterna
har ett bra kollektivtrafiknät både inom tätorterna i kommunen och till närliggande städer. Men för närmare
hälften av torsåsborna som bor spridda på landsbygden finns ingen möjlighet att erbjuda goda kommu-
nikationsmöjligheter. Även om samarbete sker med närliggande kommuners kollektivtrafik kommer detta
att få marginell effekt. Det är emellertid av största vikt att anpassa busstrafiken till den nya handelsplatsen på
bästa sätt samt att erbjuda säkra gång- och cykelvägar för oskyddade trafikanter.

För de medborgare som i framtiden väljer bort bilen av ekonomiska skäl eller miljöskäl kommer isoleringen
att bestå och tillgången till bil kommer även i framtiden att bli en jämställdhets- och klasskillnadsfråga.
Tillgång till färdtjänst blir avgörande för rörelsehindrade konsumenter, men betydelsen av en ny handelsplats
med brett utbud blir även för denna grupp till en fördel, eftersom de kan uträtta sina inköp koncentrerat och
samtidigt får tillfälle till social gemenskap. Denna konsumtionsgrupp kan på så sätt erbjudas en jämställd
samhällsservice och där utgifterna för kommunen borde kunna hållas på en rimlig nivå.

Närbutiker eller bensinstationer med dagligvarusortiment tätt knutna till bostads- och verksamhetsområden
kommer i framtiden troligtvis att bli viktiga komplement till den nya handelsplatsen. Befolkningen vill
kunna göra kompletterande inköp när som helst på dygnet.

Köpkraft från E22 - nödvändigt komplement
Nya E22 är i princip färdigbyggd från Kalmar till Söderåkra och inom en femårsperiod räknar Vägverket
med att en fortsatt utbyggnad söderut förbi Bergkvara skall vara påbörjad. Eftersom turismen sannolikt
kommer att öka mångdubbelt de närmaste åren kommer dessa konsumenter tillsammans med andra besökare
att utgöra det komplement, som blir nödvändigt för att den nya handelsplatsen skall bli bärkraftig. En betydande
del kommer sannolikt att komma från Polen och Baltikum via Verköhamnen i Karlskrona. Många nya
arbetstillfällen kommer också att skapas inom turistnäringen till glädje för hela kommunen. Det är emellertid
mycket konfliktfyllt att se E22:s turistströmmar som ett positivt köpkraftstillskott och samtidigt konstatera,
att det ökande trafikarbetet kommer att ge svåra negativa miljöeffekter i vår miljö. Trots allt skulle emellertid
nollalternativet vara ett ännu sämre alternativ ur miljösynpunkt.

För att förstärka turistintresset är det viktigt att definiera fler distinkta besöksmål. En upplevelseanläggning
med geografisk anknytning till den nya handelsplatsen, som exempelvis profilerar kommunens starka
kulturhistoriska bakgrund, kan bli ett mycket betydande komplement för den upplevelseinriktade konsumenten.
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Kanske kunde en satsning liknande Eketorps fornborg på Öland göras på temat bronsåldersmiljö. En expo i
anslutning till den nya handelsplatsen med vandrande utställningar skulle kunna väcka intresse under hela
året. Här kunde exempelvis den starka hemslöjdstraditionen profileras eller varför inte kommunens olika
miljöinriktade insatser (vindkraft, kretsloppsanpassad avloppsteknik, utbyggnad av kvävefällor etc)

Övernattningsalternativen i kommunen kommer troligtvis att visa på positiva omsättningsförändringar i takt
med att turismen ökar och framtidsutsikterna tyder på goda utvecklingsmöjligheter och fler arbetstillfällen.
Däremot ser prognoserna dystra ut för restauranger och matställen, som de senaste åren nästan halverat sin
omsättning. Utredningen har av tidsskäl inte kunnat undersöka varför dessa branscher är motstridiga i sin
utveckling. Det ökade trafikarbetet kommer att få stor betydelse för såväl den nya handelsplatsen  som för
turistnäringen som helhet i kommunen.

Skapa större köpkraft inom kommungränserna
Kommuninvånarnas begränsade köpkraft påverkas av flera faktorer och för att stärka denna är det mest
väsentligt att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Enron Winds långtgående planer på tillverkningsindustri inom vindkraftsområdet kan ge många nya
arbetstillfällen, som flest 1100,  och ge ett mycket kraftfullt befolkningstillskott till kommunen.

Bredbandsutbyggnaden mellan kommunens tätorter kommer sannolikt att leda till att teknik- och
kunskapsbaserade företag får högre etablerings- och investeringsvilja. Detta kommer att stärka den framtida
näringslivsutvecklingen, skapa nya arbetstillfällen och generera fler bofasta invånare. Samtidigt måste
konstateras att bredbandsutbyggnaden blir en jämställdhetsfråga, eftersom tätortsborna får ytterligare försprång
ur tillgänglighetsaspekt. Den moderna kommunikationstekniken kommer att underlätta möjligheten till
distansarbete, dock ej på lika villkor för tätortsborna som för invånarna utanför tätorterna.

En viss kvotering för att minska kvinnounderskottet kan vara relevant vid vissa nyanställningar och kan
locka fler kvinnor till kommunen. Barnafödandet kan stimuleras genom att lättillgänglig god barnomsorg
och skolutbildning finns för de boende. Eftersom det allmänna konjunkturläget kommer att bidra till minskad
arbetslöshet kommer den stora kategorin arbetslösa i Torsås troligtvis att reduceras. Denna grupps
konsumtionsförmåga kommer därmed sannolikt att stärkas.

Den eftergymnasiala utbildningsnivån för Torsås vuxna befolkning ligger långt under riksgenomsnittet. Detta
har stor betydelse för den framtida näringslivsutvecklingen inom teknik- och kunskapsinriktade företag, som
så väl behöver bredda kommunens nuvarande näringslivsstruktur. Teknik- och kunskapsinriktade branscher
måste på lång sikt ersätta de arbetstillfällen som så småningom kommer att försvinna inom tillverk-
ningsindustrin. En framtida föresats bör vara att behålla de välutbildade genom att kunna erbjuda lämplig
sysselsättning och på så sätt hindra utflyttning. Kommunen har här också en viktig uppgift att kunna erbjuda
de anställda attraktiva boendemiljöer, så att de inte väljer att pendla istället.

Inkomstutvecklingen ligger idag ca 15% under riksgenomsnittet och för att förändra denna i positiv riktning
krävs bl a att näringslivets sammansättning breddas inom teknik- och kunskapsinriktade områden, som i
regel är mer välbetalda. Eftersom torsåsbornas disponibla inkomst ligger under riksgenomsnittet blir följden
att de får mindre pengar över för konsumtion. Det bör poängteras, att detta kan påverka indikationer på
köptrohet vid jämförelse med riksgenomsnittet.

Allt detta sammantaget kommer att få stor betydelse för kommunens köpkraft, som sannolikt kommer att
stärkas i takt med befolkningsökning och inkomsternas storlek.
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Slutsatser för handelns lokalisering
Att uppnå en helt likvärdig tillgänglighet till den nya handelsplatsen för alla kommuninvånare i
landsbygdskommunen Torsås är en omöjlighet. Därför måste planeringsaspekterna ses utifrån det faktum att
en nyetablering blir mest lämplig tillsammans med befintlig tätortsstruktur. Här lever och arbetar människor,
det finns redan bästa möjliga förutsättningar för en god kollektivtrafik och befintligt vägnät kan optimera
tillgängligheten för bilburna konsumenter. Det är naturligtvis en självklarhet att prioritera de oskyddade
trafikanterna och anpassa busshållsplatser samt gång- och cykelvägar på ett tillfredsställande sätt.

Den genomgripande ombyggnaden av E22 kommer att generera allt större turistströmmar och andra besökare
som kommer att passera genom kommunen. Kundunderlag från denna kategori kommer att utgöra det
nödvändiga komplement som krävs för att den nya handelsplatsen skall bli fruktsam och bärkraftig.
Handelsplatsen bör därför tveklöst ligga i anslutning till E22:s på- och avfarter. En handelsutveckling är
därför inte tänkbar i Torsås tätort, som även i fortsättningen kommer att ha stor betydelse för basservice. Ett
flertal av ortens nuvarande butiker bör erbjudas etableringsmöjligheter på den nya handelsplatsen och kan
där sannolikt få goda utvecklingsmöjligheter.

Positiv befolkningsutveckling i Bergkvara
Bergkvaras handelstraditioner går tillbaka ända till medeltiden och detta bekräftas än i dag av det förhållandevis
rika detaljhandelsutbudet (en dagligvarubutik, en trafikkiosk, åtta specialvarubutiker, två etableringar inom
motorbranschen samt två bensinstationer).  Dagens geografiskt spridda handelsstruktur i Bergkvara är sannolikt
till stor nackdel för en livskraftig handel och specialvarubutikerna i synnerhet förlorar troligen på så sätt
mycket handelsintresse. Den nya handelsplatsen med nära anslutning till nya E22 kommer sannolikt att
kräva en omstrukturering av befintlig handel och samtidigt kunna berikas med andra nödvändiga
handelsintressenter.

Mycket tyder på att Bergkvara har de bästa förutsättningarna att vända den negativa befolkningsutvecklingen
i kommunen. Idag har orten 1200 invånare jämfört med Söderåkras 1000. Bergkvara kommer att expandera
på olika sätt och ge ett allt större konsumtionsunderlag till den nya handelsplatsen. Hamnen i Bergkvara får
allt större betydelse som arbetsplats och detta påverkar redan idag handeln i positiv riktning. Servicecentrat
för de havsbaserade vindkraftverken i närheten av hamnen kommer troligtvis att generera ännu fler
arbetstillfällen i framtiden och kommer även att få betydelse för skötseln av Karlskrona kommuns vindkraftverk.
Enron Winds långtgående planer på en omfattande vindkraftsindustri med centra i Bergkvara har goda möj-
ligheter att bli verklighet och kan då ge oanade utvecklingsmöjligheter. Om endast ¼ bosätter sig i närheten
kommer befolkningsökningen sannolikt att bli minst 500 personer i Bergkvara med omnejd.

Turismens tillväxt kommer, som nämnts tidigare, att bli mycket markant och betydelsefull och Bergkvara
visar på störst turistintresse och är kommunens mest populära sommarturistort.

Kommunen har sedan en tid börjat förberedelsearbete för nya attraktiva bostäder med havsnära lägen i
Bergkvara och mycket intressanta planförslag finns. De flesta fritidshus med närhet till havet ligger i eller
kring Bergkvara. Om hälften av dessa fritidshusägare väljer att övergå till permanentboende kan detta innebära
att befolkningen i Bergkvara kan öka med minst 400 personer. Sammantaget utgör detta starka argument för
att den nya handelsplatsen bör förläggas till Bergkvara, som har de bästa förutsättningarna till en positiv
befolkningsutveckling.

Bergkvara ger störst tillgänglighet
Bergkvara har rent geografiskt det mest centrala läget, dels för kommunen som helhet och dels med hänsyn
till Kalmar och Karlskrona. De boende i Torsås tätort kommer att erbjudas en mycket god tillgänglighet till
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den nya handelsplatsen om den förläggs till Bergkvara. Väg 504 mellan dessa orter passerar i direkt anslutning
till den nya handelsplatsen och avståndet är 2,5 km kortare än mellan Torsås och Söderåkra. Väg 130 mellan
Torsås och Söderåkra har ingen geografisk kontakt med det alternativa handelsläget i Söderåkra. För Bergkvaras
del kommer E22:s nya sträckning dessutom att påverka gränsbygdens handel positivt och dessa konsumenter
kommer att få en klart bättre tillgänglighet, eftersom vägavsnittet mellan Brömsebro och Bergkvara idag har
stora brister. E22:s på- och avfarter kommer att bli enkla och logiska både från norr och söder för de trafikanter
som vill besöka orten.

Lämplig mark finns
Både Bergkvara och Söderåkra har lämplig mark tillgänglig för att etablera en ny handelsplats med tydlig
närhet till nya E22:s på- och avfarter och har dessutom framtida expansionsförutsättningar. Inom de tänkta
områdena för handelsutveckling finns inga motstridigheter beträffande allmänna intressen.

Begränsad befolkningsutveckling i Söderåkra
Söderåkras förutsättningar till en positiv befolkningsutveckling bedöms som små. Ett fritidshusområde med
havsnära läge, Djursvik, har anknytning till Söderåkra och kan generera en befolkningstillväxt på ca 100
personer om hälften av de boende väljer att övergå till permanentboende. Eftersom Söderåkra idag har
begränsade möjligheter till en positiv befolkningsutveckling, det mycket knappa detaljhandelsutbud (en
dagligvarubutik, två specialvarubutiker samt en bensinstation) som finns på orten idag och den stagnation
som upplevs i Möre köpcentra, utesluter utredningen att Söderåkra kan ha förutsättningar för etablering av en
ny handelsplats.

För Möre köpcentra i Söderåkra kommer sannolikt de bilburna konsumenterna från Kalmar kommun att
uppleva samma tillgänglighet före som efter ombyggnaden av E22. Tidsbesparingen mellan Kalmar Dämmet
och Söderåkra blir endast ca två minuter. E22:s på- och avfarter mot Söderåkra är komplicerade för trafikanter
som kommer söderifrån. Konsumentinflöde från Kalmar kommuns gränsbygder kan inte tillföra någon köpkraft
till en ny handelsplats, eftersom området (Värnanäs) i princip saknar bebyggelse.

Utredningen rekommenderar att Möre köpcentra inriktar sig på basservice till det närmaste omlandet och att
butikerna erbjuds etableringsmöjligheter på handelsplatsen i Bergkvara, där utvecklingsmöjligheterna kan
bli mycket gynnsamma. Befolkningen i och kring Söderåkra kommer att få en god tillgänglighet till den nya
handelsplatsen i Bergkvara och denna lokalisering är definitivt den bästa för kommunen som helhet.
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Söderåkra - kommunens IT-centra
Kommunledningen har sedan en tid planer på att utveckla ett IT-centra i någon av tätorterna och utredningen
rekommenderar Söderåkra, där näringslivet behöver finna nya nischer. Centrat kan med fördel kombineras
med en central plats för de som väljer att arbeta på distans i kommunen eller dess omnejd.
Bredbandsutbyggnaden kommer ju endast att komma tätorterna till godo. På sikt kommer denna satsning att
stimulera teknik- och kunskapsinriktade företag att etablera sig, generera nya arbetstillfällen och främja
inflyttning till orten.

Möre hotell- och restaurangrörelse kommer även fortsättningsvis att vara en stor tillgång och borde ha goda
möjligheter att expandera i takt med det ökande turistintresset och stärka Söderåkra som turistort. En visuell
profilering med tydlig och välkomnande entré skulle stärka det framtida intresset. Möre köpcentras nuvarande
handelslokaler skulle därför kunna få stor betydelse dels för Möre hotells expansion och dels som ett nytt IT-
centra och därmed stärka ortens sysselsättningsförutsättningar. IT-kafé bör enligt utredningen finnas i varje
tätort för att stimulera medborgarna till dataintresse och samtidigt vara en social faktor.
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Bensinstationen Preem Mekka Traffic i Söderåkra kommer, förutom sin roll som bensinstation, även att få en
allt viktigare roll som närbutik. Det ökade trafikarbetet kommer sannolikt också att gynna denna rörelse i
positiv riktning. Området kräver dock radikala markplaneringsåtgärder och andra praktiska förbättringar.

Långsiktighet måste få avgöra
I det korta perspektivet kan det emellertid verka enklast att Söderåkra, där europavägen från Kalmar redan är
klar, blir mest lämplig för vidareutveckling av handeln. Utredningen vill emellertid på det bestämdaste
rekommendera, att kommunen tillsammans med Kalmar län i stället gör allt för att påskynda den fortsatta
utbyggnaden av E22 från Söderåkra och förbi Bergkvara, eftersom det inte råder någon tvekan om att
handelsplatsen endast har goda förutsättningar i Bergkvara. En handelsetableringsprocess tar sin tid och en
byggstart för den nya handelsplatsen borde därför kunna ligga i fas med att nya E22 blir klar förbi Bergkvara.

Vi tillsammans.....
För att Torsås kommun skall gå en god och framgångsrik utveckling till mötes är det oerhört väsentligt att
stärka ”vi-andan” och se till den helhet som blir bäst för alla kommuninvånare oavsett vilken tätort man kän-
ner tillhörighet till. Gemensamma satsningar på en positiv framtid, där möjligheterna skall tas tillvara där
utvecklingen kan bli som bäst, är en nödvändig grundsyn, som kommer att göra Torsås till en framgångsrik
landsbygdskommun. Se bilaga 1, sidan 93.

Epilog
Utredningen börjar nu närma sig sitt slut och statistik, analyser och slutsatser skall i kapitel sex omsättas till
konkreta etableringsberäkningar för en framtida handelsutveckling.
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KAPITEL 6
Etableringsberäkningar
Torsås kommuns splittrade och begränsade handelsutbud kräver en ny handelsplats för att kunna tillfredsställa
befolkningens krav på handelsutbud. På så sätt kommer torsåsborna att få en god och tillfredsställande
handelsplats inom kommungränserna och långväga resor till köpcentra i Kalmar och Karlskrona elimineras.
I etableringsberäkningar för den nya handelsplatsen ingår också turismens och gränshandelns betydelse som
nödvändiga faktorer. Med tanke på de osäkerhetsfaktorer som finns har utredningen valt att beskriva
handelsutbyggnadens förutsättningar inom en tioårsperiod utifrån  två sannolikhetsperspektiv enligt nedan:

• Beräkning med hög sannolikhet
• Beräkning med rimlig sannolikhet

Beräkning med hög sannolikhet
Utredningen bedömer att en satsning på en ny attraktiv handelsplats kan för dagligvaruhandeln leda till att
omsättningen i  kommunen fram till år 2010 kan nå upp till riksgenomsnittets indikationer på köptrohet
enligt beräkningsantagande  med hög sannolikhet. För specialvaruhandeln kan handelns omsättning sannolikt
nå upp till 70% av riksgenomsnittets indikationer på köptrohet. Beräkningar för dagligvaror (exkl specialvaror
livsmedel) bygger på kommunens omsättning för 1999, som var 90mkr med dagens penningvärde. Beräkningar
för specialvaror byger på kommunens omsättning för 1999, som var 37mkr med dagens penningvärde.

Kommunens turism, som för dagligvaruhandeln idag uppskattas till 10% av den årliga omsättningen, bedöms
kunna öka till det dubbla på en tioårsperiod. För specialvaruhandeln uppskattas den årliga omsätningen idag
utgöra 15% och utredningen bedömer att även denna kan öka till det dubbla.

Ett inflöde från närliggande kommuner för befolkning boende vid kommungränsen kan ge ett betydande
omsättningstillskott. Utredningen har uppskattat ett omsättningstillskott för dagligvaruhandeln på 30mkr.
Detta kan motsvara att ca 650 hushåll med två vuxna och två barn per år gör sina livsmedelsinköp på den nya
handelsplatsen. För specialvaruhandeln blir motsvarande siffra drygt 1000 hushåll per år.

Slutligen har utredningen tagit hänsyn till en årlig generell konsumtionsökning på 1,5%.

Beräkningsantaganden
• Indikationer på köptrohet i paritet med riksgenomsnittet för dagligvaruhandel och 70% av riksgenomsnittet

för specialvaruhandel.
• Kommunens turistökning leder till en fördubbling av dagligvaru- och specialvaruhandelns omsättning.
• Markant inflöde från närliggande kommuners befolkning boende vid Torsås kommungräns.
• 1,5% generell årlig ökning för dagligvaruhandeln respektive 2% generell ökning för specialvaror.

Dagligvaruhandel 1999
Riksgenomsnitt, omsättning per invånare: 15 740kr
Riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 118mkr
Källa: Regional omsättningsstatistik. SCB, 1999
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18) Årsförbrukning ca 45 000 kr för dagligvaror och ca 35 000 kr för specialvaror, se bild 4 sidan 11.

18)

17)

17) Dessa beräkningar bygger inte på någon vedertagen modell, utan är ett förslag som bedöms vara av
intresse för utredningen. Förslaget baseras på uppgifter i använd litteratur och intervjuer med fackfolk.
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Specialvaruhandel, 1999
Riksgenomsnitt, omsättning per invånare: 14 596kr
Riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 109mkr
70% av riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 76mkr
Källa: Regional omsättningsstatistik. SCB, 1999

Beräkning för dagligvaruhandel
• Omsättning 1999 90mkr 90mkr
• Omsättningsökning 28mkr  (118mkr - 90mkr) 28mkr
• Turism,  ökn från 9 - 18mkr  på tio år, uppskattn 18mkr
• Köpkraft från närliggande kommuner, uppskattn 30mkr
• 1,5% generell ökning per år 26mkr

Totalt: 192mkr

Dagligvaruhandeln bedöms ha en hög sannolikhet att kunna öka omsättningen från 90mkr till 192mkr.
Omsättningsökning 102mkr.

Utbyggnadsyta för dagligvaruhandeln: 102mkr:30000kr/kvm   = ca 3400kvm

Beräkning för specialvaruhandel
• Omsättning 1999  37mkr 37mkr
• Omsättningsökning 39mkr (76mkr - 37mkr) 39mkr
• Turism, ökn från 6 - 12mkr på tio år, uppskattn 12mkr
• Köpkraft från närl kommuner uppskattn 36mkr
• 2% generell ökning per år 27mkr

Totalt: 151 mkr

Specialvaruhandeln bedöms ha en hög sannolikhet att kunna öka från 37mkr till 151 mkr.
Omsättningsökning  114 mkr.

Utbyggnadsyta för specialvaruhandeln: 114mkr:20000kr/kvm   = ca 5700kvm

Beräkning med rimlig sannolikhet
Om befolkningsutvecklingen ges möjlighet att blomstra genom ett breddat och utökat näringsliv med stor
inflyttning till kommunen och andra positiva faktorer som beskrivs i kapitel fem, tror utredningen att en
betydligt större omsättningsökning kan vara fullt möjlig inom en tioårsperiod. Detta beräkningsantagande
bygger på en omsättning, där indikationer på köptrohet för dagligvaror sträcker sig 10% över riksgenomsnittet

I denna beräkning har utredningen också gett turismens påverkan på handelns omsättning en större betydelse
och räknar här med en omsättningsökning på två och en halv gång för dagligvaruhandeln och en tredubbel
ökning för specialvaruhandeln.

Inflödet från närliggande kommuner har getts samma betydelse som beräkning med hög sannolikhet.

Slutligen har utredningen räknat med en årlig generell konsumtionsökning på 2%.
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19)

19)  Uppgift från Rolf Bengtsson, Svensk Handel, Linköping.
20) Värdena är genomsnittliga, eftersom branschvariationerna är stora.

19)

20)
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8321)  Uppgift från Rolf Bengtsson, Svensk Handel, Linköping
22)  Värdena är genomsnittliga, eftersom branschvariationerna är stora.

21)

22)

 Beräkningsantaganden
• Indikationer på köptrohet 10% högre än riksgenomsnittet för dagligvaruhandel och i paritet med

riksgenomsnittet för specialvaruhandel.
• Omsättningen från kommunens turism ökar två och en halv gång för dagligvaruhandeln och tre gånger för

specialvaruhandeln.
• Markant inflöde från närliggande kommuners befolkning boende vid Torsås kommungräns.
• 2% generell årlig ökning för både dagligvaruhandel och specialvaruhandel.

Dagligvaruhandel 1999
Riksgenomsnitt, omsättning per invånare: 15 740kr
Riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 118mkr
110% av riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 130mkr
Källa: Regional omsättningsstatistik. SCB, 1999

Specialvaruhandel 1999
Riksgenomsnitt, omsättning per invånare: 14 596kr
Riksgenomsnitt för Torsås kommun med ca 7500 invånare: 109mkr
Källa: Regional omsättningsstatistik. SCB, 1999

Beräkning för dagligvaruhandel
• Omsättning 1999 90mkr
• Omsättningsökning  (130 - 90mkr) 40mkr
• Turism, ökn från 9 till 23mkr på tio år, uppskattn 23mkr
• Köpkraft från närliggande kommuner, uppskattn 30mkr
• 2% generell ökning per år 40mkr

Totalt: 223mkr

Dagligvaruhandeln bedöms ha en rimlig  sannolikhet att kunna öka från 90mkr till 223mkr.
Omsättningsökning 133mkr

Utbyggnadsyta för dagligvaruvaruhandeln: 133mkr:30000kr/kvm   = ca 4400kvm

Beräkning för specialvaruhandel
• Omsättning 1999 37mkr
• Omsättningsökning  (109 - 37mkr) 72mkr
• Turism,  ökn från 5,6 till 17mkr på tio år, uppskattn 17mkr
• Köpkraft från närl kommuner, uppskattn 36mkr
• 2% generell ökning per år 35mkr

Totalt: 197mkr

Specialvaruhandeln har en rimlig sannolikhet att kunna öka från 37mkr till 197mkr.
Omsättningsökning 160mkr.

Utbyggnadsyta för specialvaruhandeln: 160mkr:20000kr/kvm    = ca 8000kvm
21)
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Planförslag Söderåkra  (se även utvikningsbild längst bak)

Nedan visas platsmark lämplig för handelsutveckling i Söderåkra.
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Bild 59   Vy tagen från Möre köpcentra mot den platsmark som är reserverad
 för eventuell handelsutveckling

 Bild 58  Handelsetableringsförslag i Söderåkra

Kapitel 7

1:10000

Rastplats 1

Rastplats 2

Nya E22

Markreservation för ny handel

Markreservation för ny skrymmande handel
eller upplevelseanläggning

KAPITEL 7

Kartkälla: Metria och Vägverket, KalmarMarkreservation för ny handel/
skrymmande handel/upplevelseanl
Markreservation för ny handel
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Bild 61  Vy tagen mot den platsmark som utredningen föreslår som ny handelsplats

                                                                          Bild 60  Handelsetableringsförslag i Bergkvara

Planförslag Bergkvara  (se även utvikningsbild längst bak)
Nedan visas platsmark lämplig för handelsutveckling i Bergkvara.

Kartkälla: Metria och Vägverket, Kalmar 1:10000

Markreservation för ny handel

Markreservation för ny skrymmande handel
eller upplevelseanläggning

Rastplats 1

Nya E22

Rastplats 2

Markreservation för ny handel/
skrymmande handel/upplevelseanl
Markreservation för ny handel

Rastplats 1

Nya E22
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Kommunikationer
Oskyddade trafikanter skall beredas säkra gång- och cykelvägar och hållplatser för busstrafik skall vara
intimt knutna till platsen med korta gångavstånd. De bilburna konsumenterna skall erbjudas bekväma avstånd
mellan butiker och bilparkering, men parkeringsytorna skall anpassas diskret och inramas med lämpliga
häckväxter och träd. De rörelsehindrade bilburna konsumenterna skall erbjudas minimala gångavstånd till
handelsplatsen.

Estetik
Handelsbyggnaderna bör ha ett enkelt och stilrent formspråk, som dock kan bryta av från bebyggelsen i
övrigt. Färgsättning bör ske med omtanke och ge ett varmt och välkomnande intryck. Markplaneringen bör
utformas på ett vackert och harmoniskt sätt, där såväl stensättning som grönstruktur skall bidra till en trivsam
och naturlig atmosfär. Där tillfartsvägar behöver hastighetsdämpande åtgärder kan dessa utformas vackert
med skiftande stensättningar och växter.

Helhetsservice
Turister och andra besökare skall, förutom att kunna göra inköp, kunna äta frukost eller lagad mat, alternativt
äta medhavd matsäck, få tillgång till turistinformation, tanka och kunna uppsöka toalett. Därför rekommenderas
att handelsplatsen erbjuder helhetsservice med restaurang/kafé, bensinstation, turistbyrå och rastplatser.
Utredningen föreslår att två rastplatser etableras i anslutning till E22, en i vardera körriktningen. Den ena
skall vara tätt knuten till den nya handelsplatsen, turistbyrån och bensinstationen medan den andra skall vara
mycket enkelt utformad med sittmöjligheter och informationstavla.

Geoteknisk undersökning
Grundförhållandena på handelsplatsen bör undersökas geotekniskt.

Utbyggnadsetapp ett, etableringsexempel
Areal med byggrätt: ca 12000 kvm
• Dagligvaruhall ca 3000 kvm (inkl befintl)
• Specialvarubutiker ca 3000 kvm
• Lågprisvaruhus ca 2000 kvm
• Restaurang/kafé ca 300 kvm (endast Bergkvara)
• Turistbyrå inkl offentliga toaletter ca 200 kvm
• Bensinstation ca 400 kvm (endast Bergkvara)

Antal parkeringsplatser:
• personbilar, handelsplats ca 320
• personbilar, rastplats ca 40
• tunga fordon, rastplats ca 5
• turistbussar, rastplats ca 4

Handel - mötesplats, etapp ett
Handelsplatsen bör i etapp ett vara försörjningsinriktad och kunna tillfredsställa det väsentliga av befolkningens
dagligvaru- och specialvarubehov. Utbudet bör ha en sammansättning, som passar de flesta moderna
konsumentgrupper med deras skiftande krav på exempelvis låga priser, brett utbud, kvalitet etc. Stor vikt
skall läggas vid att utforma handelsplatsen till en trivsam mötesplats, som skall inbjuda till social gemenskap.
En torgliknande öppen plats i direkt anslutning till entrén skall erbjuda sitt- och viloplatser och torghandel
kan bli ett viktigt livaktigt inslag. Torsås kommun har många lokala odlare av grönsaker och blommor.
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Antalet parkeringsplatser har bedömts med utgångspunkt från handboken “Bygg, fysisk planering”,  som
utgår ifrån 20-40 bilplatser/1000kvm butiksyta för grannskapscentrum. Utredningen har räknat med 40
bilplatser/1000kvm butiksyta.

Utbyggnadsetapp två, etableringsförslag
Utredningen väljer att vara flexibel med förslag till en andra utbyggnadsetapp, eftersom många skiftande
faktorer kan ha betydelse för en vidareutveckling. Troliga nischer är ett utökat specialvaruutbud, skrymmande
handel och/eller upplevelseinriktad etablering.

Areal med byggrätt: ca 10 000kvm.
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Definitioner
Externt köpcentra:
Lokaliserat till trafikorienterat läge, gratis bilparkering och försäljningsytan motsvarar ofta uppemot den som
redan finns i stadskärnan. I dessa köpcentra finns ofta en eller flera anläggningar som kan definieras som
stormarknader. En stormarknad kan alltså antingen vara belägen i ett externt köpcentra eller vara en separat
marknad. (Forsberg, H, m fl, Effekter av externa köpcentran. 1994).

Detaljhandel: Specialvaruhandel + dagligvaruhandel (SCB).

Egentlig handel: Specialvaruhandel och dagligvaruhandel tillsammans (SCB).

Specialvaruhandel är synonymt med sällanköpshandel och fackhandel (SCB).

Stormarknad: Minst 2500 kvm säljyta, externt läge och varuhussortiment (Forsberg, H, m fl, Effekter av
externa köpcentran. 1994).

Köptrohet
Köptrohet är ett mått på hur stor del av invånarnas detaljhandelsinköp som stannar inom den egna kommunen.
(Det exakta måttet är svårt att beräkna och det kanske inte heller är nödvändigt). En praktiskt användbar
indikation på köptroheten kan beräknas på följande sätt: Handelns omsättning i olika branscher inom
kommunen fördelas per individ. Denna summa i kr jämförs med riksgenomsnittet för respektive bransch.
Om riksgenomsnittet sätts till index = 100, kan man ange olika kommuners köptrohet i relation till detta
index.

Om en kommuns köptrohet i en viss bransch är lägre än riksgenomsnittet, t ex 75, kan detta ha flera orsaker.
Invånarnas köpkraft, dvs den del av den disponibla inkomsten som används för inköp inom detaljhandeln,
kan vara lägre. Invånarna kan också välja att göra sina inköp utanför kommunen i högre grad än övriga
invånare i riket, exempelvis på grund av ett bristande detaljhandelsutbud. Fördelen med detta sätt att mäta
köptroheten i omsättningskronor för kommunen är att det ger ett direkt underlag för att planera för handelns reella
behov i kommunen.

Landsbygdskommun:
I en landsbygdskommun bor mer än 30% av befolkningen utanför tätorter och andelen som är sysselsatta
inom jord- och skogsbruk är hög. (<http://www.glesbygdsverket.se/visapost.asp?id=110>)

I denna kategori inryms tätorter som har 1000-3000 invånare samt tätorter som är kommunhuvudorter i de
fall de har mindre än 1000 invånare. Till dessa tätorter hör även ett omland på 30 minuters körtid med
personbil från tätortsgränsen. Dessa orter förutsätts klara ett eget basutbud av service och arbetsmarknad.
(Utveckling i landsbygd och glesbygd. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997)

Glesbygdskommun:
Finns mindre än fem invånare per kvadratkilometer och invånarantalet är mindre än 20000 klassas kommunen
som glesbygdskommun. (<http://www.glesbygdsverket.se/visapost.asp?id=110>)

Dessa områden har mer än 45 minuters körtid till tätorter som har mer än 3000 invånare och/eller mer än 30
minuters körtid till tätorter med 1000-3000 invånare. Området har som regel ett för glest och spritt
befolkningsunderlag för att kunna upprätthålla service  och präglas ofta av en ensidig arbetsmarknad.
(Utveckling i landsbygd och glesbygd. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997).
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Tätort:
Områden som klassas som tätort är orter med 3000 eller fler invånare. Till tätort hör även ett omland på fem
minuters körtid med personbil från tätortsgränsen räknat. Orter med mer än 3000 invånare förutsätts ha ett så
pass stort befolkningsunderlag att de klarar att upprätthålla service och differentierad arbetsmarknad.
(Utveckling i landsbygd och glesbygd. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997)

Tätortsnära landsbygd:
Områden som ligger på 5 till 45 minuters körtid med personbil från tätorter med mer än 3000 invånare. Dessa
områden bör ha en hög grad av samspel med de närliggande förhållandevis stora tätorterna. Den service och
arbetsmarknad som finns i tätorten finns inom ett rimligt pendlingsavstånd (med personbil) för den tätortsnära
landsbygden. (Utveckling i landsbygd och glesbygd. Regioner på väg mot år 2015. NUTEK, 1997)

Information beträffande ny servicedatabas för landsbygds- och glesbygdskommuner:
På uppdrag av regeringen arbetar Konsumentverket och Glesbygdsverket för närvarande med en servicedatabas,
som skall belysa servicenivån i våra landsbygds- och glesbygdskommuner.

Exempel på information som skall finnas tillgänglig i databasen är:
• Hushållens tillgång till service (livsmedel, bensinstationer, postkontor)
• Hur långt har olika familjer till närmaste butik
• Vilka områden är mest känsliga för butiksnedläggning

Rapporten skall även innehålla en analys om utvecklingsmöjligheterna för den kommersiella servicen i gles-
och på landsbygd. Denna rapport kommer att få stor betydelse i framtiden bland annat vid planering av
framtida handelsetableringar i de svenska landsbygds- och glesbygdskommunerna.
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Bilaga 1
För att nå en större förståelse för landsbygdskommunens speciella egenskaper redogörs här för några generella
slutsatser med utgångspunkt från NUTEKs bok ”Utveckling i landsbygd och glesbygd. Regioner på väg mot år
2015”. Innehållet skall vara till hjälp för att förstå landsbygdens speciella förutsättningar och hinder.

Generella slutsatser inför framtiden för detaljhandelns utveckling i en
landsbygdskommun
Mycket av landsbygdens utvecklingsmöjligheter kan förklaras med termer som befolkningsutveckling och näringslivets
sammansättning, marknadstillgångar och naturgivna förutsättningar. Men det handlar också om företagartraditioner,
kulturell identitet, val av livskvalitet och förmåga hos medborgarna till engagemang i kommunens utvecklingsarbete.

Befolkning
Gles- och landsbygdsregionernas befolkningsminskning beror oftast på följande faktorer. En tredjedel beror
på att nativiteten är lägre än mortaliteten. Det är också en konsekvens av 1960-talets stora urbaniseringsvåg.
För att vända befolkningsminskningen krävs en massiv inflyttning och ett ökat barnafödande för att uppväga
den allt större åldersgruppen äldre. Det finns också ett stort underskott av kvinnor i fertil ålder som naturligtvis
begränsar barnafödandet. För att nå en stadig och trygg framtidsutveckling är det nödvändigt att vända den
negativa befolkningsutvecklingen.

Medborgarengagemang
I den regionalpolitiska propositionen 1994/95:161 betonas det lokala utvecklingsarbetet som en betydande
förutsättning för en god samhällsutveckling. ”Människors initiativkraft och engagemang för den egna
närmiljön är en grundläggande faktor för en positiv utveckling av sysselsättning och företagande. Den
lokala mobiliseringen är livsnödvändig för lands- och glesbygd. För regeringen är det därför angeläget att
stödja och underlätta denna verksamhet.”

Det framgår klart i denna proposition att regionalpolitikens viktigaste tillgång är det lokala engagemanget
och att det krävs lyhördhet, respekt, delaktighet, samverkan och samordning på varje nivå (lokala
utvecklingsgrupper, kommun, länsstyrelse, centrala myndigheter m fl). Det är därför oerhört viktigt att förstå
hur dessa processer fungerar för att optimalt tillvarata det lokala utvecklingsarbetet som en stor resurs och
möjlighet till god framtida utveckling.

Landsbygdens framtida utvecklingsmöjligheter kommer till stor del att bero på medborgarnas engagemang.
Kulturgeografen Ulla Herlitz vid Göteborgs universitet har identifierat 3500 utvecklingsgrupper i Sverige
och de allra flesta finns i gles- och på landsbygden. Dessa grupper har ca 70000 medlemmar, som tillsammans
lägger ner ca fem miljoner timmar per år i obetalt arbete. Målet är att förändra tillvaron till det bättre i den
lokala miljön. Att medborgarengagemanget är mycket starkt på landsbygden beror sannolikt på att befolkningen
där upplevt större hot av försämrad service inom olika områden än tätortsbefolkningen.

En annan viktig faktor är den starka traditionen hos landsbygdsborna att vara flexibla i tanke och gärning, att
våga se utmaningar som en förnyande positiv process. Ytterligare en specifik egenskap hos landsbygdsborna
är deras starka kollektiva vilja att utveckla sin närmiljö. Samhället har därigenom en viktig uppgift att stödja
och stimulera dessa lokala folkrörelser inför framtiden.

Offentlig och kommersiell samhällsservice
De senaste årens tendens är, att när neddragningar görs inom den offentliga sektorn, är det främst
landsbygdskommunerna som drabbas. Detta blir ett påtagligt hot för sysselsättningsutvecklingen och försämrar de
boendes tillgänglighet till service.
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Flera studier belyser den offentliga sektorns pågående avreglering och bolagisering. Detta har medfört en centralisering
av samhällsservicen, som främst drabbar gles- och landsbygden. Även den kommersiella servicen omstruktureras allt
mer till större enheter med krav på högre avkastning. I stället för att låta lokalt anpassade servicelösningar få växa
fram, tenderar utvecklingen att gå mot centrala sektorsinriktade modeller likformigt tillämpade över hela landet.
Konsumentverkets och Glesbygdsverkets servicedatabas kommer inom kort att belysa dessa frågor. Se även sidan
90.

Utvecklingen går allt mer emot att skillnader i tillgång till service bara ökar. Under åren 1996-1997 förlorade 180
orter sin sista livsmedelsbutik. Mycket pekar på att denna nedläggningssituation kommer att fortsätta. För
bensinstationer, som under motsvarande tid drivits i anslutning till en livsmedelsbutik, har 40 lagts ner under motsvarande
tid. I och med att drivmedelsservicen allt mer koncentreras till större orter försvinner samtidigt kundunderlaget för
annan lokal service.

Omfattande besparingar ger också en hotbild för byskolorna på landsbygden. Glesbygdsverkets
enkätundersökning visar inom detta område att år 1997 fattades beslut för 20 av landets ca 600 byskolor om
nedläggning. Ytterligare drygt 100 skolor är hotade. Motiven för nedläggningarna är nästan uteslutande
besparingskrav. Vikande elevunderlag är sällan det verkliga argumentet, tvärtom läggs många skolor ner
trots att elevunderlaget ökar. Den verkliga merkostnaden som nedläggningen för med sig inom andra sektorer
samt de förluster som det lokala samhället drabbas av tas inte på allvar med i beräkningarna.

Med förstärkt samverkan sektorer emellan, exempelvis samutnyttjande av lokaler, teknik och personal, ett
mer flexibelt regelsystem för lokala behov, kan den framtida bärkraften i de flesta fall bli tillräcklig för en god
basservice.

Informationsteknologi
En av de viktigaste infrastrukturutbyggnaderna på landsbygden är ökad kapacitet på telekommunikationsnätet.
En distansoberoende kommunikationsform skulle ge landsbygden större framtidsmöjligheter och därmed
skulle stora förändringar kunna ske inom näringsliv, utbildning och service på distans. Telelagen har emellertid
bromsat denna möjlighet. Lagen reglerar garantier för överföring av tal/ljud med relativt låga frekvenser.
Däremot finns inga garantier för en rikstäckande överföring av data och bild med högre kapacitet. I stället
levereras denna tjänst på marknadsmässiga villkor, som medför mycket kostnadskrävande investeringar i
områden med spridd och/eller låg efterfrågan från konsumenter. En jämställdhetsaspekt är nödvändig i
framtiden inom kommunikationstekniken för att motverka en ny inriktning för klasskillnader.

Jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter
Landsbygdsbornas egen uppfattning är att service- och infrastrukturfrågor har en i det närmaste avgörande
betydelse för en bygds utveckling. När det gäller dessa frågor satsar de boende både tid och pengar utöver det
som generellt betraktas som genomsnittssvenskens betalningsvilja. Det är emellertid svårt att hitta forskning
som entydigt styrker sambandet mellan infrastrukturåtgärder och regional utveckling.

Landsbygdsvägarnas betydelse
Det lokala utvecklingsarbetet fokuseras ofta på vägfrågor. Kommunens brist på resurser till drift och underhåll har i
många fall lett till en nedbrytning av landsbygdens vägnät. Vägverket har därför inlett samarbete med Folkrörelserådet
i projektet ”Landsbygdsvägar”. Genom lokala vägplaner, samfinansiering från såväl ortsbor, kommuner som staten,
kan vägsatsningar på så sätt komma till stånd och till och med tidigareläggas.
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Socialt och ekologiskt hållbar livsstil
I framtiden finns det mycket som talar för landsbygdens kvaliteter. Möjligheterna är stora att leva på naturens
villkor. Teknisk utveckling kan öka möjligheten till distansarbete och kunskaps- och teknikbaserade
verksamheter kan efter hand ersätta industriarbetena. Alltmer resurssnåla fordon talar för att landsbygdsbilismen
inte är något överhängande problem.

Landsbygdens kvaliteter efterfrågas mer och mer, närhet till naturen, god uppväxtmiljö för barnen, lokal matproduktion
och biobaserade energisystem. Att bygga ekologiskt hållbara system görs lättast i det lilla, lokala samhället. Här är det
praktiskt möjligt att förverkliga slutna kretslopp samtidigt som människor kan se effekterna av sin livsstil.
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Sida 97

Några frågor om handel 2000-10-29
Jag heter Lena Rönning och tog examen som planarkitekt vid Karlskrona/Ronneby högskola i
juni 2000. Jag gör nu mitt examensarbete för Torsås kommun, där Rune Franzén är min
kontaktperson. Examensarbetet syftar till att inför framtiden stimulera och vidareutveckla
handeln i kommunen. Det är därför jag behöver din hjälp med att svara på nedanstående frågor.

Butikens namn ………………………………………………. Ort…………………………..

Butiksinnehavare……………………………………………Telnr……………………………

Butiksytans areal exkl lager……………………………………………………………………

Typ av varusortiment (ex: livsmedel, konfektion, blommor, färg och tapeter)

…………………………………………………………………………………………………

Kundunderlag från orten i % …………..                 från kommunen i övrigt ………………..

från Kalmar ……………             från Karlskrona …………….      från……………………..

Omsättning, fallande eller stigande under åren 1990-2000. OBS endast uppskattning, ej i kr!

Ex:

Kommentar till omsättningskurva:……………………………………………………………..

Antal sysselsatta i butiken……………män      ………………. kvinnor

Kundernas ålder i %   0-15 år………..   16-24 år……………   25-44 år ……………

45-64 år………….    65år- …………….

Andra synpunkter………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Jag tackar på förhand för din medverkan och ber dig sända formuläret senast den 10 november år
2000 till
Lena Rönning, Rönneberg, Sibbamåla, 371 92  KARLSKRONA
Telefon: 0455-45 234
E-post:   lena.ronning@swipnet.se

1994 1998 20021994 1998 2002

Uppskattning
index
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Förteckning över det urval av  butiker som erbjöds deltaga i enkätundersökning,
som utredningen gjorde under hösten 2000.

Torsås tätort:
Valde att deltaga

Adolfssons Blomsterhandel x
Engdahls Färg
Ge-pe Service
ICA, Torshallen x
Konsum
OK/Q8
Olssons Kläder
Rosenblads x
Torsås Blommor

Söderåkra:
Hemtema
ICA
Lundströms Blommor
Preem Mekka Traffic x

Bergkvara:
Guldsmederna x
Liljas Bil Kalmar AB x
Lindbergs Bygg och Färg x
Trafikkiosk, livsmedel
VIVO x

23)

23) Butiken ägs av Köpmannaföreningens ordförande i kommunen Rolf Olsson, som
utredningen gjort speciell intervju med.



Markareal, etapp 1: ca 3,7ha
Markareal, etapp 2: ca 3,2ha
Areal med byggrätt, etapp 1: 12 000kvm
areal med byggrätt, etapp 2: 10 000kvm

Ca 40 p-platser/1000kvm butiksyta: ca 320st
Övriga p-platser: 92

Detaljplan skall upprättas över området.

Planförslaget ingår i utredningen
“Framtidsutveckling i Torsås kommun- detaljhandeln i fokus”,
ett examensarbete av Lena Rönning, Institutionen för fysisk planering,
Blekinge Tekniska Högskola, 2001-03-28.

Motorbransch

Dagligvaruhandel
Specialvaruhandel

Bensinstation

Skala 1:20 000

Parkerings- och angöringsförslag

Skala 1:5000

P20

P4, tunga
fordon

P5, turist-
bussar

HP4
P68

Cykel-
parkering

P320

Busshållsplats

HP8

Lastzon

Lastzon

På planförslaget är E22:s på- och avfarter
förskjutna ca 30 m i nordvästlig riktning i
förhållande till Vägverkets ritning nr
U:01:01

Markreservation för ny handel, etapp 1

Markreservation för specialvaruhandel/
skrymmande handel/uplevelseinriktad etablering, etapp 2

Turistbyrå
ca 200kvm

Bensinstation
ca 450kvm

Rastplats 1

Planförslag, handelsplats Paradiset i Bergkvara,
Torsås kommun

Etapp 1
Handelsutbyggn
ca 7400kvm

Etapp 2
Handelsutbyggn
/upplevelseinriktad etabl
ca 5500kvm

Torg

Skala 1:2000

Restaurang,
vinterträdgård

Översikt över planområdet

Nya E22



Planförslag, Möre handelsplats i Söderåkra,
Torsås kommun

Etapp 1
Handelsutbyggn
ca 6800kvm

Turistbyrå
ca 200kvm

Etapp 2
Handelsutbyggn/
upplevelseinriktad
etablering,
ca 5200kvm

Skala 1:2000

Markareal, etapp 1: ca 3ha  (exkl utbyggn på befintl
detaljplanerat område ca 0,5ha)

Markareal, etapp 2: ca 2,5ha
Areal med byggrätt, etapp 1: 12 000kvm
areal med byggrätt, etapp 2: 10 000kvm

Ca 40 p-platser/1000kvm butiksyta: ca 320st
Övriga p-platser: 112

Detaljplan för södra delen av området skall revideras.
I övrigt skall ny detaljplan upprättas.

Rastplats 1

Befintl
hotell/
restaurang

Tillbyggn
hotell/restaurang
ca 600kvm

Befintl handelshus
“Möre köpcentra”
ca 1800kvm

Ny entré
hotell/
restaurang

Befintl bensinstation
ca 450kvm

P24

HP4

HP4
P36

P24

P4, turistbussar

P4, tunga fordon

P20

P24

Angöring
hotell/restaurang

Nattparkering
buss (hotell)

Lastzon

Cykelparkering

HP8

P168

P156

Lastzon

Skala 1:5000

Parkerings- och angöringsförslag

Översikt över planområdet

Nya E22

Skala 1:20 000

Torg

Planförslaget ingår i utredningen
“Framtidsutveckling i Torsås kommun- detaljhandeln i fokus”,
ett examensarbete av Lena Rönning, Institutionen för fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola, 2001-03-28.

Markreservation för ny handel, etapp 1

Markreservation för specialvaruhandel/
skrymmande handel/uplevelseinriktad etablering, etapp 2 Motorbransch

Dagligvaruhandel
Specialvaruhandel

Bensinstation



1995 1996 1997 1998 1999 2000
Specialvaru 104 99 106 107 118 132
Dagligvaru 100 100 103 102 103 106
Egentlig ha 102 100 103 104 110 118

Försäljningsvolym inom detaljhandeln 1995-2000
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1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
TV 96 96 96 97 98 98 98 98
Frys 77 80 85 87 88 91 92 92
Dagstidning 88 85 85 83 83 81 81 80
Bil 76 78 79 79 81 81 83 85
Semesterre 60 59 59 60 61 62 65 68
Video 8 11 18 35 50
Diskmaskin 18 24 30 32 35 36 40 42
Fritidshus 41 42 40 41 42 45 46 47
Fritidsbåt 16 16 16 18 19 18 17 19
Husvagn 5 6 6 7 7 7 8 11

Indikatorer på materiella tillgångar
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1991 1993 1995
98 98 99
95 97 97
79 78 77
84 83 81
67 64 60
60 68 73
44 48 51
46 46 46
19 17 17
11 10 10



1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
TV 96 96 96 97 98 98 98 98
Frys 77 80 85 87 88 91 92 92
Dagstidning 88 85 85 83 83 81 81 80
Bil 76 78 79 79 81 81 83 85
Semesterre 60 59 59 60 61 62 65 68
Video 8 11 18 35 50
Diskmaskin 18 24 30 32 35 36 40 42
Fritidshus 41 42 40 41 42 45 46 47
Fritidsbåt 16 16 16 18 19 18 17 19
Husvagn 5 6 6 7 7 7 8 11

Indikatorer på materiella tillgångar
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1991 1993 1995
98 98 99
95 97 97
79 78 77
84 83 81
67 64 60
60 68 73
44 48 51
46 46 46
19 17 17
11 10 10



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
18-24 90,6 84,9 83,3 81 73 69 63,6 67,5
25-34 100,8 103,2 100,6 101,9 94,1 93,2 91,1 91
35-44 99,3 102,2 98,5 100,7 93 93,3 87,9 88,9
45-54 121,9 122,7 124,4 124,8 118 118,5 113,6 112,5
55-64 116 121,6 123,6 127,3 121,1 121,5 114,9 118,5
65-74 87,7 89 88,7 94 91,1 92,1 89,9 92,3
75- 71,5 70,3 70,8 73,8 76,5 77,5 77,6 78

Disponibel inkomst per ålderskategori mellan åren 
1989-1998
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1997 1998
73,1 74
92,9 95,2
90,8 91,4

115,5 117,4
123,4 125
93,1 92,8
77,4 77,5



EnsamståeSammanboende med 2 barn
Livsmedel 15700 45100
Utemåltide 5700 6700
Alkoholhalt 2000 3100
Tobak 1800 2100
Förbrukning 2200 7300
Kläder, sko 5100 16400
Möbler, hus 3200 10700
Drift av bil 8900 20900
Lokalresor 1300 2300
Fritid, kultu 21800 44100
Hälso- och 3200 5000

Utgifter efter varugrupp och hushållstyp 1996
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
Torsås kom 10050 9601 8749 8133 7571 7670 7923 7870

Befolkningsutveckling i Torsås kommun 1950-2000
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1990 1995 2000
7873 7852 7524



1998 1999 2000
Gullabo 793 788 783
Söderåkra 3244 3200 3213
Torsås 3574 3552 3528

Befolkningsutveckling på församlingsnivå 1998-
2000
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män kvinnor
0-15 723 680
16-24 395 341
25-44 916 789
45-64 1026 923
65-74 380 397
75- 437 517

Åldersstruktur i Torsås kommun den 30 juni 2000
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Jord- och sTillverknindByggnindusHandel Tjänstesek FoU, utbild Vård Övrigt
1990 417 936 193 313 207 181 601 206
1992 268 863 136 329 215 176 652 163
1994 250 799 100 304 207 218 634 97
1996 239 861 105 302 228 262 503 131
1998 233 1019 171 285 225 272 491 117

Sysselsättningsutveckling i Torsås kommun 1990-
1998
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1996 1998 1999
Dagligvaro 68 67 67
Specialvaro 42 36 36
Motorbrans 44 41 41
Hotell, resta 60 40 40

Antal anställda inom detaljhandeln inkl hotell och 
restaurang i Torsås kommun 1996-1999
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Torsås MörbylångaEmmabodaKalmar Nybro Karlskrona Ronneby
2183 10 17 247 13 186 5

Inpendling till Torsås kommun 1997
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Torsås Växjö MörbylångaEmmabodaKalmar Nybro Karlskrona Ronneby Karlshamn
2183 5 7 68 388 44 150 11 5

Utpendling från Torsås kommun 1997
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Jord- och sTillverknindEnergi ByggnindusVaruhande Tjänstesek Utbildning Vård
1995 4720 26719 1762 5621 15004 6384 7347 22458
2000 4400 28700 1900 5300 15000 6500 7400 22200
2005 4300 29500 2000 5500 15600 6800 7500 22300

Prognosticerad sysselsättningsutveckling tom 2005 
för Kalmar län
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Kultur Offentlig fö Övrigt
5296 4279 1927
5200 3600 1900
5200 3400 1900



Män TorsåsKvinnor To Män KalmaKvinnor Ka Män riket Kvinnor riket
1993 151700 107900 166400 119300 177700 127300
1994 155900 113400 170500 122900 182800 131400
1995 160200 116900 176400 126600 188200 134800
1996 167500 121800 183700 131400 195600 139900

Inkomstutveckling 1993-1996
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1992 1994 1996 1998
Torsås kom 104 118 129 129
Kalmar kom 223 236 247 262
Kalmar län 153 160 170 177
Riksgenom 211 223 240 250

Andel eftergymnasialt utbildade män i åldrarna 20-
64 år
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1992 1994 1996 1998
Torsås kom 135 153 164 165
Kalmar kom 224 241 264 282
Kalmar län 177 193 205 221
Riksgenom 211 223 240 250

Andel eftergymnasialt utbildade kvinnor i åldrarna
20-64 år
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Torsås 352
Kalmar 62
Emmaboda 10
Lessebo 2
Karlskrona 166
Ronneby 2
Karlshamn 1

Boendekommuner för anställda vid Faurecia
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Torsås Kalmar EmmabodaMörbylångaRiksgenomsnitt
488 434 490 484 428

Antal personbilar i trafik per 1000 invånare
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1996 1997 1998 1999 2000
Antal besök 3400 5065 5063 6118 6302

Antal besökare på Bergkvara Turistbyrå juni-
augusti 1996-2000
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Dagligvaror 90
Specialvaror, livsmedel 10) 23
Kläder 4
Möbler, el, bosättning 9
Vitvaror, radio, TV 9
Övriga specialvaror 15
Motorfordon, resdelar, service 84
Bensinstationer 26
Hotell, restaurang, camping 36
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1996 1998 1999
Dagligvaro 107,8 110,7 113
Specialvaro 37,5 40,5 37
Motorbrans 98,9 101,4 110
Hotell, resta 38,3 36,5 36

Omsättningsförändringar inom detaljhandeln i 
Torsås kommun 1996-1999
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1996 1998 1999
Dagligvaro 85,1 88,9 90
Specialvaro 22,7 21,8 23

Omsättningsförändringar inom dagligvaruhandeln 
totalt för Torsås kommun 1996-1999
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1996 1998 1999
Kläder 3,5 3,5 4
Möbler, el, 8,6 10,2 9
Vitvaror, ra 8,5 9,5 9
Övriga spe 16,9 20,8 15

Omsättningsförändringar inom specialvaruhandeln 
i Torsås kommun 1996-1999
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1996 1998 1999
Motorfordo 67 75,4 83
Bensinstati 31,9 26,1 26

Omsättningsförändringar inom motorbranschen i 
Torsås kommun 1996-1999
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1996 1998 1999
Hotell, cam 25 26,6 29
Restaurang 13,3 9,9 7

Omsättningsförändringar inom hotell, restaurang 
och camping i Torsås kommun 1996-1999
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