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I takt med att invånarantalet stiger och nya bostäder tillkommer i
Vaxholms stad, uppstår behovet av en helhetssyn på handelns utbud
och lokalisering. Inför den nya översiktsplanen Vaxholm 2030 har vi
fått förtroendet att bidra med en handelsutredning som resulterat i
denna rapport.

Dagens situation har analyserats, vi har dragit vissa slutsatser och
formulerat hypoteser som diskuterats i en workshop med arkitekt och
kommersiell konsult. I rapporten antyds en färdriktning som kan
användas i kommunens dialog med fastighetsägare, näringsidkare
och boende i Vaxholm.

Tillhandahållna underlag talar alla sitt tydliga språk om brister i den
kommersiella servicen och ett alltför lågt handelsindex, men det finns
också en stor tilltro till möjligheterna att stärka både stadens unika
profil och handeln i kommunen. Vi hoppas att vårt material blir till
nytta i arbetet med den nya översiktsplanen!

wester+elsner genom Helena Friberg Ruge och Christian Elinder
samt NCM Development genom Emma Karlsson, Marina Palm  och
Lars Toll.

9 februari 2011

BAKGRUND
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ÖVERSIKTSKARTA PLANERAT BOSTADSBYGGANDE

Södra Vaxön
16 nya lgh

Östra Kullön
70 nya lgh

Östra Rindö
450 nya lgh

Norra Vaxön
100 nya lgh

Resarö mitt
40 nya lgh

Entré
Eriksö/Blynäs
50 nya lgh
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HANDEL I NÄROMRÅDET IDAG OCH IMORGON

Täby C
55' m2

(dubblas)

Arninge C
+ handelsområde
18' + 38 m2

(utveckling av hela
stadsdelen Arninge Ullna)

Åkersberga C
27,5' m2

Gustavsberg C
9' m2

Rosenkälla

planer 280' m2 +

2 km

Värmdö C 50' m2

Värmdö Marknad 21,5´ m2
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HANDEL I VAXHOLMS STAD IDAG

500 m

ICA Resarö

Stadskärnan
med Coop Vaxön

ICA Vaxön

Restaurang

Konferens
Restaurang
Bed & breakfast
Museum

Handelsträdgård

Statoil

Sommarservering
Camping

Restaurang
Restaurang

Restaurang
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HANDEL I STADSKÄRNAN (december 2010)

Secondhand

Beklädnad
Frisör

Glass

UTSTÄLLNINGSLOKAL
CAFÉ

Arkitekttävling
för nytt kulturhus
och en
utvecklad park

stängt vintertid eller
av annan orsak

handel

Café

Café
Glass
Båt & mode

Friskvård

Café
Utställnings-
lokal

Restaurang
Systembolaget

Kopiering
Tobak & spel
Mäklare
Café
Restaurang

Bistro
Konditori

Djuraffär
Skönhet

Blommor

Fisk

Hamburgeri

Waxholms
hotell

Restaurang

Café
Post

Bank
Glas & porslin

Bensinmack

Bank
Smycken

Sport & fritid

Coop
Vaxön

Frisör Beklädnad

Mäklare
Båt & mode

Färg & järn
Båt & fritid

Pizzeria
VattensportMäklare

Inredning & modeApotek

Café
Mäklare

Design
Barn

Loppis
Ur & optik

Konst
Parfym

Beklädnad

Kaffe

Leksaker
Café
Galleri Mat

Handel

Bank Frisör

Tapetserare

Krukmakeri
Inredning
Mode
Mäklare

Turistbyrå

Grillkiosk

Restaurang

50 m
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ANALYS och SLUTSATSER

En första slutsats: viktigt att utveckla och förtäta stadskärnan
Besöksnäringen och s.k. KIBS-kluster (knowledge intensive business
services) bör utvecklas och kollektivtrafiken på land och vatten
förbättras, men allra först måste Vaxholm som stad bejakas och
förädlas. Vaxholm är ett unikt varumärke tack vare sin internationellt
kända profil som en pittoresk småstad i Stockholms skärgård.

Möjligheterna till strategisk förtätning i stadskärnan finns. Vi menar att
en koncentration av verksamheter i en slinga som tar sin början i
Hamngatan och fortsätter mot Systembolaget och Rådhusgatan både
ökar turisternas närhet till shoppingstråket och skapar en naturlig
rundvandring (se figur nedan). Utveckling av Shelltomten och
möjligheten att röra sig från Söderhamnen till Rådhusgatan via
Repslagaregatan är en förutsättning för denna slinga, som vi menar
är lagom lång för att fungera som en motor för ökade kundrörelser.
På sikt kan flera slingor uppstå som ringar på vattnet.

Förutom en prioritering av nya arbetsplatser i nära anslutning till
centrala Vaxholm rekommenderar vi att Kommunkontoret flyttar in till
stadskärnan. Här blir man synlig, förenklar centrumsamverkan och
dialogen med de boende. "Kommunen mitt i byn" kan fungera som
signal för en ny utveckling. Dessutom blir besökarna av Kommun-
kontoret automatiskt besökare av Vaxholms stadskärna.

Översiktlig analys
Förklaringarna till Vaxholms låga handelsindex är flera och går att
sortera in under rubrikerna underlag, handelsvanor och utbud.

Underlag
Kundunderlaget är ojämnt såtillvida att det varierar starkt mellan hög-
och lågsäsong. Den utpräglade sommarstaden lever på gamla
meriter (klassiker som Waxholms Stadshotell och Kastellet behöver
inte marknadsföra sig när solen skiner och en båtfärd till Vaxholm
lockar alla). Flera lokaler är stängda vintertid, främst caféer och
restauranger, vilket gör stadskärnan mindre attraktiv under lågsäsong
när behovet är som störst att parera ett mindre kundunderlag.

Handelsvanor
Stadens läge i kustbandet är något av en återvändsgränd, dvs att få
personer passerar Vaxholm i vardagspendlandet. Invånarna handlar i
Täby, Arninge eller någon av de andra närliggande större handels-
platserna på vägen hem från arbetet och som helgnöje.

Utbud
Utbudet i Vaxholm är inte tillräckligt omfattande för att kunna
konkurrera med större handelsplatser. Det finns ingen större
lättillgänglig livsmedelsbutik och därmed inget utbud med lägre
prisnivå, vilket gör att 40% av dagligvarukonsumtionen sker på annan
ort. Omsättningen för sällanköpshandeln är mycket låg. Dessutom är
tillgängligheten till parkeringsplatser i stadskärnan begränsad
sommartid.

Det huvudsakliga skälet till den låga omsättningen är utflödet till
närliggande centra som Åkersberga, Täby och Arninge. Pendlande
vaxholmsbor passerar andra, större handelsplatser på vägen hem
från arbetet och de stora galleriorna är lockande utflyktsmål på
helger.

Rapporterna vi fått ta del av bekräftar viljan att lösa Vaxholms
problem genom samverkan mellan kommun och näringsliv, med en
gemensam marknadsföring, med kompetenshöjning och med fysisk
planering.

En koncentration av verksamheter i slingan Hamngatan-Söderhamnen-
Repslagaregatan-Rådhusgatan med dubbelsidighet, dvs entréer på båda gatusidor
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Dagligvaruhandelns lokalisering är en nyckel till framgång
En förutsättning för att vaxholmsborna ska välja att handla på
hemmaplan istället för på annan ort är att livsmedelsbutiken ligger i
anslutning till Resarö och Vaxön (där de flesta invånarna bor) samt
att det är smidigt för dessa invånare att stanna till på väg till/från
andra aktiviteter, t ex arbete. Även butikernas etablerare ställer dessa
krav. Livsmedelsbutiken måste ligga lättillgängligt för stora delar av
kundunderlaget och ha bra parkeringsmöjligheter. Flera platser har
studerats utifrån dessa kriterier och avskrivits, se nästa sida.

Det finns två platser som är möjliga för en större livsmedels-
etablering. Den bästa platsen är på Engarn, se punkt A i figuren till
höger. Platsen passeras av både invånarna på Vaxön och Resarö,
och butiken kan dra nytta av det nödvändiga flöde av människor som
finns där pga knutpunkten för bussar. Vi är medvetna om att
etableringen av en livsmedelsbutik på Engarn kräver en varsam
fysisk planering och gestaltning. Dock är platsen absolut bäst för
denna typ av etablering, vilket bör väga mycket tungt i analysen av
möjligheterna.

Den andra platsen där en livsmedelsetablering i större skala är möjlig
är på Bullerholmen, se punkt a1 i figuren till höger. Även den platsen
kan göras lättillgänglig för vaxholmsborna med samma argument som
ovan. Dock krävs det att hela bussknutpunkten flyttas till denna punkt
för att en etablering ska vara möjlig. Varsam gestalning är ett krav
även här.

En lyckad livsmedelsetablering kan göra att Vaxholms försäljnings-
index för dagligvaror ökar från dagens 62 till ca 90. Däri ligger en
uppskattning att ca 80 % av invånarnas konsumtion sker inom
kommunen och att turisterna genererar ett tillskott om ca 10 %. Vår
bedömning är att det redan idag finns utrymme att etablera en ny
livsmedelsbutik om ca 2500 m2, vilket motsvarar t ex en stor Ica
Supermarket med möjlighet till bättre prisläge än dagens butik. Den
får givetvis påverkan på befintlig handel, där det är troligt att ICA Nära
på Resarö på sikt omvandlas till en än mindre närlivs och ICA
Supermarket på Vaxön konverteras till en ICA Nära. Coop Konsum i
centrum behöver göras attraktivare för att behålla sin omsättning.

ANALYS och SLUTSATSER (forts. 1)

A: Rekommenderad lokalisering av ny livsmedelsbutik vid Engarn.
a1: Alternativ lokalisering på Bullerholmen, under förutsättning att bussknutpunkten
flyttas till samma område.

Vid en befolkningstillväxt om 5000 personer t o m 2030 uppskattar vi
att det finns utrymme att öka nyetableringen från 2500 till ca 3000
m2, vilket motsvarar t ex ICA Kvantum, Willys eller Coop Extra.

Möjligheten att flytta Coop Konsums läge så att det blir mer
lättillgängligt för besökare har vi diskuterat ingående. Slutsatsen blev
att eftersom ca 10 % eller mer av Coops omsättning bedöms komma
från turisterna är det tydligt att dessa redan idag hittar till butiken.
Troligtvis skulle en flytt närmare hamnen påverka annan handel i
stadskärnan negativt, på grund av risken att besökaren inte hittar
vidare till ytterligare inköpsställen.

A

a1
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Utvärdering av alternativa lägen för en ny livsmedelsbutik

ANALYS och SLUTSATSER (forts. 2)

a2 Lokalisering av ny livsmedelsbutik i Officersparken. Läget är bra för de
boende nära stadskärnan och parkering kan sannolikt ordnas. Risk för att
sällanköpshandeln blir lidande (se s. 7). Läget är ofördelaktigt för boende på
Resarö som passerar andra handelsplatser i vardagspendlandet. Ej tillräckligt
stor andel av konsumtionsunderlaget nås. Anses ej vara lämplig eller intressant
plats för större livsmedelsetablering.

a3 Lokalisering av ny livsmedelsbutik på Shelltomten. Läget är bra för de boende
nära stadskärnan, men parkeringsmöjligheterna är begränsade. Risk för att
sällanköpshandeln blir lidande (se s. 7). Läget är ofördelaktigt för boende på
Resarö som passerar andra handelsplatser i vardagspendlandet. Ej tillräckligt
stor andel av konsumtionsunderlaget nås, ej lättillgängligt. Anses ej vara lämplig
eller intressant plats för större livsmedelsetablering men däremot för annan
kommersiell verksamhet som stärker koncentrationen i slingan (se s.6).

a4 Lokalisering av ny livsmedelsbutik på tennisbanorna. Läget är bra för de
boende på Vaxön och parkeringsplatser kan sannolikt ordnas. Läget är
ofördelaktigt för boende på Resarö som passerar andra handelsplatser i
vardagspendlandet. Ej tillräckligt stor andel av konsumtionsunderlaget nås. Anses
ej vara lämplig eller intressant plats för större livsmedelsetablering.

A Rekommenderad lokalisering av ny livsmedelsbutik på Engarn, se s. 7.
Observera att stora krav ställs på utformning och gestaltning i en känslig natur-
och kulturmiljö.
a1 Lokalisering av ny livsmedelsbutik på Bullerholmen, se s.7. Läget förutsätter
att även bussknutpunkten förläggs hit. Även här ställs stora krav på utformning
och gestaltning i en känslig naturmiljö.

a2

a3

a4

A

a1
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Sällanköpshandeln klarar sig knappt idag
Att en stor del av Vaxholmsbornas konsumtion av sällanköpsvaror
sker hos större, närliggande handelsområden är inte konstigt. Flera
av dessa handelsområden utökas och deras attraktionskraft blir
starkare. Den statistik vi tagit del av och vår bedömning av storleken
på befintliga sällanköpsytor tyder på en låg omsättning på årsbasis.
En anledning till att butikerna klarar sig är att hyrorna är låga. Det kan
också vara så att butiker drivs med mycket låga vinstkrav - lågt
löneuttag, hobbyverksamhet etc.

Det är tydligt att något behöver göras för att förbättra handelns
förutsättningar i Vaxholm. Vaxholms handelsindex för sällanköpsvaror
ökade under perioden 2005-2008 från 19 till 24, men sjönk under
2009 till 18. Den ökade konkurrensen i närområdet är den troligaste
orsaken. Eftersom konkurrensen kommer att bli än hårdare är det inte
troligt att handeln av egen kraft skulle kunna förnya sig så att en
större del av omsättningen behålls i Vaxholm. Det är snarare troligt
att omsättningen till slut blir så låg att flera butiker tvingas stänga. Ett
annat scenario är att fler och fler butiker blir säsongsbutiker, vilket gör
att stadskärnan endast lever upp på sommaren med minskad service
för Vaxholmsborna som följd.

Att uppskatta hur långt fram ett sådant scenario ligger är omöjligt utan
ingående studier och intervjuer med handlarna. Det är däremot
otvivelaktigt så, att det är lättare att vända en negativ trend innan den
nått en alltför kritisk punkt. Det är därför av största vikt att kommunen,
vaxöborna och företagarna i Vaxholm gör ett skyndsamt
ställningstagande i dessa frågor - vad vill man med handeln i
Vaxholm och vilka åtgärder är man beredd att vidta?

Besöksnäring som injektion med möjlighet till synergieffekter
För att stärka handeln totalt kan en lyckad satsning på besöksnäring
vara den injektion som behövs.

Koncentration och tillgänglighet är A och O
För att handeln ska kunna utvecklas bör dessutom följande åtgärder
genomföras:

4) Utveckling av handeln koncentreras i en slinga och
butiksplaceringar optimeras även i nuvarande stråk.

5) Satsning på nischad kvalitetshandel görs (förslagsvis med
etiketter som "kvalitet istället för kvantitet", "närproducerat",
"inredning/ skärgård”, "hantverk" och ev. vidareutveckling mot  
etablerad besöksnäring).

6) Satsning på gemensam marknadsföring och samordning av t ex
uthyrningar och öppettider genomförs.

7) Tillgängligheten i stadskärnan förbättras.

Om de sju kriterierna ovan uppfylls samt kommunens befolkning ökar
från 11 000 till 16 000 invånare enligt prognos, uppskattar vi att att
handeln i Vaxholm har stora möjligheter till bätre omsättning och att
handelsytorna för sällanköpshandeln kan öka med 1300 - 1500 m2.

Kommunen utför just nu en förtätningsstudie, en utredning av
Shelltomten (punkt D), en trafikstudie och en parkeringsutredning.
Resultaten bör direkt sättas i relation till de kriterier som identifieras
här, så att en samordnad insats kan göras med näringslivet.

En kommentar till parkeringssituationen är att parkering som servar
handelsstråket bör ligga inom 200-250 m från centralpunkten i
slingan (se figur 10_2 på s. 10). Inom detta utrymme bör parkering
längre än 2 timmar ej tillåtas. P-platser som skapas utanför denna
cirkel kan ej anses gynna handeln.

Utökat bostadsbyggande är också en väg att gå
Kommunen kan även skapa möjligheter för en förbättrad och utökad
handel av egen kraft. En mer offensiv satsning på bostadsbyggande
på Vaxön, där invånarantalet i Vaxholm totalt ökas till 20 000 invånare
år 2030 och merparten bor på Vaxön, skulle bidra till att handeln
utvecklades. Åtgärder 4-7 behöver också vidtas.

För att handeln ska kunna dra fördelar av besöksnäringen krävs

1)  att besöksnäringen blir tillräckligt stor
2)  att besöksnäringen är av en typ som lever året runt
3)  att besöksmål lokaliseras i närheten av handelsstråket,  

vilket möjliggör en kombinerad shoppingupplevelse (se punkt B,
 C, D, E och F i figur 10_1 på s.10).

ANALYS och SLUTSATSER (forts. 3)
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Punkterna visar möjlig lokalisering av verksamheter inom besöksnäring som är
tillräckligt nära handelsstråket för att skapa den koncentration som krävs för en
kombinerad besöks- och shoppingsupplevelse.

B: Officersparken
C: Färjeplan
D: Shelltomten
E: Waxholms Hotell
F: Rådhustorget

Möjlig lokalisering av ny besöksnäring Radie inom vilken p-platser gynnar handeln

ANALYS och SLUTSATSER (forts. 4)

Figur 10_1 Figur 10_2

Ovalen symboliserar ett område med ett maxavstånd på 250 m från
korsningen Hamngatan/Rådhusgatan. P-platser inom detta område kan
anses gynna handeln, medan ett längre avstånd från centrum inte
längre påverkar flöden och omsättning.

max
 250

 m
B

C

E

D

F
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-  Läget är kritiskt och det krävs många samordnade insatser snarast

- Vaxön behöver utvecklas och förtätas

- Rätt läge är en förutsättning för en lyckad etablering av en större livsmedelsbutik

- Utan satsning på besöksnäring eller ett kraftigt utökat invånarantal kommer
butikerna i stadskärnan att minska i antal eller bli övervägande säsongsbaserade

- Koncentration: nya arbetsplatser och besöksnäring måste lokaliseras så att
synergieffekter med handeln uppnås

VAXHOLM, SKÄRGÅRDENS HUVUDSTAD

EN NATURLIG BESÖKS- OCH SHOPPINGDESTINATION ÅRET RUNT

SAMMANFATTNING
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NÄSTA STEG

-  Fördjupad handelsutredning med

 a) utredning av befintliga handelsytor och möjligheterna till förtätning i centrum

 b) analys av parkeringssituationen och möjligheter till bättre tillgänglighet

 c) lokaliseringsplan för handel, kultur, besöksnäring, kommunal service etc.

-  Handlingsplan/strategi från kommun till fastighetsägare kring hanteringen av

kommersiella lokaler med syfte att gynna stadskärnan
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Källor och underlag

Underlag tillhandahållna av Vaxholms Stad (VS)

1. Kommunkarta

2. Program översiktsplan, Vaxholm 2030 (VS)

3. Befolkningsprognos (Statisticon)

4. Medborgarundersökning (SCB)

5. Vaxholm handel & trender (Vergenta)

6. Kommersiell service i Vaxholm (VS, Per Törnvall)

7. Lokalytor livsmedelsbutiker i Vaxholm (VS)

8. Nästa steg framåt, strategisk handlingsplan (VS)

Övriga källor och underlag

9. Marknadsguide dagligvaruhandel

10. KPG Prognos över konsumtionsutveckling

11. HUI databas Handeln i Sverige

12. Google kartor

13. Google bilder
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