
Stadslivs-
analys
VÄSTERVIK



Boende



• Nattbefolkningen (övre bilden) uppgår 
idag till 920 personer i de mest centrala 
delarna (inom den streckade linjen)

• Dagbefolkningen (nedre bilden) uppgår 
idag till 1 571 personer i de mest centrala 
delarna.

• Det finns ungefär 500 studerande på 
Campus Västervik (vision: 2 000)
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Centrala Västervik
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Nya bostadsprojekt i centrum



I plan:
1. Stenhamra 13. Uppskattningsvis 150 bostäder (ca 315 personer).
2. Kv. Syrenen. Uppskattningsvis 40 bostäder. (ca 85 personer)
3. Rådhuset 12. Uppskattningsvis 10 bostäder. (ca 20 personer)
4. Fogden 1. Uppskattningsvis 10 stadsradhus samt 25–30 bostäder i flerbostadshus. (ca 80 personer)
5. Brukspatronen 1. Uppskattningsvis 10–15 bostäder. (ca 25 personer)
6. Långholmen 3. Uppskattningsvis 20 bostäder. (ca 50 personer)
7. Strebel – Järnet. Antal bostäder ej känt.
8. Gamla Vattentornet. Uppskattningsvis 30 bostäder. (ca 65 personer)
9. Skeppsbrostaden. Uppskattningsvis 30 bostäder. (ca 65 personer)

Totalt, om alla genomförs, ca 700 personer
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Nya bostadsprojekt i centrum



Handel



En befolkning på 36 700 personer idag 
(2020), skall bli ca 36 900 personer år 2030.

Omsättning 2020

• DV: 1 445 Mkr inkl moms, varav 200 Mkr i 
stadskärnan

• SV 870 Mkr inkl moms, varav 280 Mkr i 
stadskärnan

Utflöde av sällanköpsvaruhandel.
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Detaljhandeln idag



Ljungheden

• 710 Mkr (2020) på totalt ca 20 000 kvm. 
• Ex vis ICA Maxi, Biltema, Jula och Clas 

Ohlson. 
• 30 % av den totala detaljhandeln i 

Västervik

Allén

• Bilhandlare och hemelektronik

Södra infarten

• Willys, Jem & Fix m m
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Externhandeln 
Ljungheden

Allén

Södra infarten
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Mikromarknadsanalys
Prime Pitch kan förutse effekter av åtgärder i centrum och 
tar hänsyn till sex faktorer:
• Goda Grannar
• Stråk
• Miljö
• Parkering
• Kollektivtrafik
• Konkurrens 
Ger den relativa lägeskvaliteten och därmed de relativa
försäljningsmöjligheterna. 
Bra för framtidsscenarier!



Stans bästa lägen för ärendehandel (rött) är vid 
Västerport och Bredgatan. 

• God tillgänglighet.

För shopping (blått) ligger de bästa lägena på 
Bredgatan, där vi når uppemot 60 poäng. Även 
Storgatan når i vissa delar en bit över 50 poäng. 

• Utbud, miljö och tillgänglighet! 
• Poängen faller snabbt utanför de mest 

centrala delarna.
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Prime Pitch i 
Västervik



Medborgarenkät



Genomfördes hösten 2021 i sociala 
medier.
Nästan 350 svar.

De höga talen för e-handel är sannolikt till del 
en pandemieffekt.
Den andra stad som oftast besöktes för handel 
var Linköping, som besöktes av knappt 65 %, 
följt av Kalmar och Norrköping, på drygt 30 % 
vardera (flera orter fick anges). 
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Var handlar man?

När du handlar sällanköpsvaror, 
var gör du merparten av inköpen? 

Alla 
inköp, %

Endast fysisk 
handel, %

I stadskärnan 39 57
Externhandel 15 21
I annan stad, vilken? 15 21
E-handel 31
Total 100 100
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Vad är viktigt resp 
uppfyllt i 

stadskärnan?

Femgradig skala 1 (oviktigt/inte alls uppfyllt) 5 
(mycket viktigt/mycket väl uppfyllt).

De båda linjerna ska sammanfalla om 
Västerviks stadskärna presterar i nivå med hur 
viktigt respondenterna tycker att respektive 
faktor är.

”Viktigt” blir ofta lite av en önskelista.

Stort glapp på utbudssidan, minst på miljö och 
tillgänglighet. 



Vad är viktigast för att du ska trivas i 
din stadskärna?

Ordens storlek speglar hur många gånger 
de nämnts i frågorna. 
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Vad saknas i din stadskärna?
Respondenterna fick svara på den öppna 
frågan om vilka butiker som saknas i 
stadskärnan. 
Ordens storlek speglar hur många gånger 
de nämnts i frågorna. 
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Stadskärnan kontra externhandeln, 
vad får dig att besöka respektive 

plats?
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Framtiden



• Dagligvaror
+ 0,5 % per år (+ 5 % på 10 år?)

• Sällanköpsvaror
+ 1 < 5 % per år (+ 20 % på 10 år?)

• Restaurang & Nöje
+ 2,5 % per år
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Morgondagens 
konsumtion, enl KPG

+ ökat inflöde
- ökad konkurrens
+/- egna åtgärder
+/- antal invånare

E-handel tar minst 
halva tillväxten

Källa: KPG (Konsumtionsprognosgruppen)



Befolkningsökningen i Västerviks kommun som helhet är 
relativt modest, till 2032 beräknas antalet invånare vara 
knappt 37 000 personer.

Per capitakonsumtionsutvecklingen är även den blygsam 
för den fysiska handeln. KPG (Konsumtionsprognos-
gruppen) räknar med en negativ tillväxt, men vi räknar här 
med nolltillväxt i den fysiska handeln och en ökning för 
restaurang och café med 1,5 % årligen. 
Detta innebär följande efterfrågan från kommunens 
invånare fram till år 2030.
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Befolkningsutveckling 
och per capita-

konsumtion

Antal boende 2020 2025 2032
Västerviks kommun 36 655 36 735 36 800

Efterfrågan, Mkr inkl moms 2020 2025 2030
Dagligvaror 1 325 1 330 1 335
Sällanköpsvaror 1 125 1 130 1 130
Restaurang 465 505 540



Med bibehållen köptrohet (i enlighet 
med dagens index) enligt nedanstående 
innebär detta en möjlig ökning med upp 
till 10 Mkr på dagligvarusidan och upp till 
5 Mkr på sällanköpsvarusidan till år 2030. 
På restaurangsidan blir det en potentiell 
ökning med ca 55 Mkr.  
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Möjlig ny  
omsättning generellt 

i kommunen

Köptrohet
Dagligvaror 110 à 115 %
Sällanköpsvaror 70 à 75 %
Restaurang 70 à 75 %

Tillkommande möjlig 
årsomsättning, 
Mkr inkl moms

2025 2030

Dagligvaror ca 5 Mkr upp till 10 Mkr
Sällanköpsvaror upp till 5 Mkr ca 5 Mkr
Restaurang ca 25 Mkr ca 55 Mkr



Efterfrågan från 1 000 nya boende (det som nu ligger i 
pipen är ca 700)

Efterfrågan från 1 000 nya arbetande (15 000 – 20 000 kvm 
kontorsyta) eller studerande
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Omsättning genererad av 
nya boende och 

arbetande i stadskärnan

Bransch Efterfrågan riktad mot stadskärnan, 
Mkr inkl moms

Dagligvaror 10 à 15
Sällanköpsvaror 2 à 3
Restaurang < 2
Totalt 15 à 20

Bransch Efterfrågan riktad mot stadskärnan, 
Mkr inkl moms

Dagligvaror 5 à 7
Sällanköpsvaror 1 à 3
Restaurang 2 à 3
Totalt 8 à 13



Scenarier i stadskärnan



Gågata på Storgatan
• Högklassig miljö
• Ingen biltrafik
• Ev några tillkommande butiker

Gångfartsområde på Storgatan
• Högklassig miljö med ”klackar” på 

omväxlande sidor av gatan
• Lägre hastighet och lite krångel för 

biltrafiken
• Ev några tillkommande butiker

Shopping på Storgatan öster om Bredgatan
• Inga miljöåtgärder
• Tillkommande shoppingenheter
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Studerade 
scenarier



Shopping
• Mycket nära noll i effekt på den största delen 

av Storgatan, den förbättrade miljöns positiva 
effekter tas ut helt av de negativa effekterna 
av den förlorade parkeringen 

• På torgets södra sida blir effekterna något 
positiva 

Ärendehandel
• Ca 5 % negativa effekter på Storgatans östra 

delar. Miljöeffekterna kompenserar inte den 
förlorade parkeringen

• Svagt negativa vid torget

Givet de poängnivåer vi ligger på idag motsvarar 
PP-förändringarna en lika stor möjlig 
omsättningsförändring.
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Gågata på 
Storgatan

+-0 %

+5 %

- 5 %

- 0,5 %



Shopping
• Positiva effekter på ca 5 % på hela västra delen 

av Storgatan. 
Ärendehandel
• Positiva effekter på ca 2,5 % på hela västra

delen av Storgatan. 

Givet de poängnivåer vi ligger på idag motsvarar 
PP-förändringarna en lika stor möjlig 
omsättningsförändring.
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Gångfartsområde 
på Storgatan

+ 5 %

+ 2,5 %



Shopping

• En möjligt förbättrad lägespotential med 10 %. 
Läget skulle i och med detta bli ett av 
stadskärnans bästa shoppinglägen, med nära 
60 poäng. 

Ärendehandel

• Effekterna av shopping blir mindre. En ökning 
med uppemot 5 % till ett värde på över 55 är 
inte omöjligt.

Givet de poängnivåer vi ligger på idag motsvarar 
PP-förändringarna en minst lika stor möjlig 
omsättningsförändring.
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Shopping öster 
om Bredgatan + 10 %

+ 5 %



Visionen från 2011 har fungerat över tid och gjort att de olika 
stråken stärkt sin karaktär och nyetableringar har hamnat i rätt 
sammanhang. Håll visionen levande.

Storgatan är föremål för en förändringsdiskussison. Tre alternativ 
har diskuterats; gågata, gångfartsområde eller den lösning som 
råder idag, enkelriktad trafik. Våra beräkningar visar att 
gångfartsområde på Storgatan både skulle behålla tillgängligheten 
och ge en möjlig ökning av omsättningen hos verksamheterna på 
gatan. 

Stadskärnan kompletteras med fler bostäder, moderna 
kontorslokaler och handel i den mån det är möjligt utifrån 
handelns utveckling.
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Analys och 
rekommendation -

stadskärnan



Västervik har en samlad och fungerande externhandel som 
kompletterar stadskärnan. Det finns sannolikt plats för ytterligare 
aktörer som kan bredda externhandelsutbudet och minska 
handelsutflödet till andra kommuner. 

Vi ser ett ett stort värde i att behålla och stärka företeelsen med 
två huvudhandelsplatser; city och Ljungheden.

Kollektivtrafik, gång och cykelstråk behöver utvecklas för att 
möta en allt mer miljömedveten framtid och en kund med andra 
handels- och resvanor än den nutida bilkunden.
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Analys och 
rekommendation -

externhandeln



Stadslivet i stadskärnan skulle berikas av att fler bostäder 
tillskapades i city genom förtätning och omvandling. Nyttja 
möjligheten till utsikt över vikar och hav samt stadskärnans unika 
kvaliteter.
Över tid kommer efterfrågan på flexibla kontor med möjligheter 
för möten och social samvaro sannolikt att öka. Hur detta 
påverkar Västervik är dock inte tydligt då man i stadskärnan mest 
har mindre företag vid sidan av kommunala enheter.
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Analys och 
rekommendation -

bostäder och kontor



Stärk stadens identitet - låt stadens historia bli synligare i miljön, 
därigenom stärks Västerviksbornas relation till staden.

Fortsätt arbetet med trygghetsskapande åtgärder genom ex vis 
belysningsprogram och inkluderande och inbjudande lek- och 
mötesplatser.

Fortsätt den framgångsrika utvecklingen av nätverk och 
organisation - Västervik Framåt är ett föredöme och 
framgångsmodell för många andra städer i vårt land. 
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Analys och 
rekommendation -
organisation och 
platsvarumärke
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