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ÄLVÄNGEN. Planerna 
fortskrider för ett 
nytt handelsområde i 
Älvängen.

Christer Larsson på 
konsultföretaget NCM 
Donaldson har i upp-
drag att hitta intres-
senter till lokalerna.

– Intresset är väldigt 
stort, men det kan 
svänga fort om inget 
händer. Ale anses vara 
en framtidskommun 
med en ny motorväg, 
pendeltåg och möjlighet 
till inflyttning, säger 
han.

Om inget händer är en stän-
digt återkommande formu-
lering i samtalet med Chris-
ter Larsson. Han väntar på 
detaljplanen för Svenstorp 
och vill dessutom gärna få 
klart med tidsplanen för 
vägutbyggnaden.

– Våra intressenter undrar 
när allt kan vara klart. Vi 
bygger inga lokaler förrän 
vi kan garantera att handels-
området blir tillgängligt från 
vägen och än så länge har vi 
inte fått något besked, säger 
Christer Larsson. Däremot 
hoppas jag verkligen att vi får 

information snarast så vi kan 
gå vidare. Det gäller att inte 
tappa fart i projektet och det 
tror jag Ale kommun är med-
vetna om.

Svenstorp kommer att 
formas efter konceptet 
”Shopping Park”, ett fåtal 
stora butiker tillsammans 
med en större dagligvaruhan-
del. Några namn på tänkbara 
kedjor nämns inte ännu, men 
däremot vilka branscher som 
är aktuella.

– Heminredning, elektro-
nik, kläder, 
b l o m m o r 
och träd-
gård är väl 
det som vi 
tittar främst 
på, säger 
C h r i s t e r 
Larsson. Kläder kommer 
att utgöra minst 10 000 kvm 
annars är det ointressant för 
de större kedjorna, matmark-
naden blir väl runt 6-8000 
kvm.

Vad talar för Älvängen?
– Utbyggnaden av vägen 

är avgörande samt att det 
finns utrymme för samhället 
att växa med fler bostäder. 
Kostnaderna är också rimliga 
eftersom det ligger på behö-
rigt avstånd från Göteborg, 
svarar Christer Larsson.

Vad som talar mot 
Svenstorp är att vägutbygg-
naden drar ut på tiden, att 
närliggande handelsområden 
hinner etablera före och att 
hyresgästerna sviker.

– Vi känner till planerna på 
en utbyggnad i Stora Viken 
och jag tror inte att det finns 
utrymme för två snarlika 
handelsområden i Ale. Mark-
naden kommer att avgöra 
vilket som förverkligas. Om 
vi lyckas knyta ett antal tunga 
kedjor till Svenstorp tror jag 

nog att 
Stora Viken 
tänker om. 
Lyckas de 
k o m m a 
igång före 
oss lär inte 
vi sätta 

spaden i marken. Det blir en 
kamp om de attraktiva hyres-
gästerna och dessa lär inte 
vilja etablera på två ställen, 
därför kan man säga att mark-
naden avgör den här kampen, 
förklarar Christer Larsson.

Planen bakom handelsom-
rådet Svenstorp är att bygga 
ett rationellt köpcentrum på 
ett miljöanpassat sätt. En låg 
byggkostnad ska ge attraktiva 
hyresnivåer.

– Konkurrensen är sten-
hård, det är på liv och död. 

Vidare har jag svårt att se 
hur den befintliga handeln i 
Älvängens centrum ska kunna 
leva vidare om vi öppnar. De 
som är intresserade av att 
driva handel får nog flytta ut 
till Svenstorp där förutsätt-
ningarna kommer att vara 
de bästa tänkbara med par-
keringsplatser och tillgäng-
lighet från vägen, avslutar 
Christer Larsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Svenstorp fortskrider enligt plan
– Men kedjorna avgör om det blir verklighet

Så här ser en av skisserna ut över Svenstorp, det nya handelsområdet i Älvängen, avsett för 
volymhandel men med ett innehåll som påminner om vilket annat köpcentrum som helst med 
bland annat kläder, livs och blommor.

SVENSTORP I ÄLVÄNGEN

Exploatören, Ittur Progressum, är 
berett att satsa nästan en halv mil-
jard på att förverkliga ett nytt han-
delsområde i Svenstorp, norra 
Älvängen. Tanken är att bygga en 
Shopping-Park med plats för en stor-
marknad och ett antal större kedje-
butiker. Handelsområdet erbjuder en 
yta på totalt 30 000 kvm, men i ett 
första skede planeras en byggnation 
på 20 000 kvm.
Ittur Progressum har skrivit ett sam-

arbets- och optionsavtal med Ale 
kommun. Företaget letar nu tänk-
bara hyresgäster för att kunna pre-
sentera en hållbar finansiering för 
en byggstart. Ale kommun är mark-
ägare och säljs all mark som är 
avsedd för handel i Svenstorp ger 
det kommunen en intäkt på behag-
liga 14 Mkr. Senare i vår ska Ittur 
lämna en lägesrapport till kommun-
ledningen.

>>Konkurrensen är sten-
hård, det är på liv och 

död.<<
Christer Larsson

ALE. Ale kommun växer 
och förutsättningarna 
för handel ökar.

Enligt planerna ska 
detaljhandeln utveck-
las på Ale Torg, i Stora 
Viken och i Svenstorp 
–Älvängen norra.

Svensk Handel pre-
senterade i förra veckan 
en handelsutredning 
som visar att planerna 
är realistiska, men är 
analysen trovärdig?

Svensk Handel har i dialog 
med Ale Utveckling tagit fram 
en ögonblicksbild över detalj-
handeln i Ale idag och samti-
digt blickat framåt. Hur kan 
detaljhandeln utvecklas, vilka 
förutsättningar krävs och hur 
ser köpkraften ut 2015 om be-
folkningsprognosen slår in?

Analysen slog fast att det 
finns en ljus framtid att ut-
veckla handeln i Ale. Pla-
nerna på ett sällanköpstorg i 
Svenstorp, Älvängen, en ut-
byggnad av Ale Torg och en 
etablering av Klädkällaren i 
Stora Viken är rimliga.

Handlare och andra in-
tresserade som tittade när-
mare på materialet upptäck-
te snabbt att slutsatsen borde 
ifrågasättas. Om de planera-
de utbyggnaderna sker samti-
digt kommer det nämligen att 
uppstå ett överskott av han-
delsyta i förhållande till köp-
kraft. Inledningsvis viftades 
synpunkten bort, men då det 
visade sig att handelsområdet 
i Stora Viken beskrivits med 

5000 kvm uppstod fler fråge-
tecken. Enligt vad tidningen 
erfar och tidigare har publice-
rat kan planerna kring Kläd-
källarens handelsomrråde i 
Stora Viken inte vara någon 
nyhet för Ale kommun. I ett 
pressmeddelande i oktober 
berättade Klädkällaren om 
planerna kring sin byggrätt på 
30 000 kvm. Varför Magnus 
Kroon på Svensk Handel, 
som har genomfört utred-
ningen inte har nåtts av in-
formationen är därför mycket 
förvånande.

Får konsekvenser
– Ja, om det är som du säger så 
får det helt klart konsekven-
ser. Jag säger inte att det är 
omöjligt att bygga i Svenstorp, 
Älvängen, men förutsättning-
arna förändras. Utbudet blir 
då ännu viktigare att se över. 
Det får inte bli två identiska 
köpcentrum, säger Magnus 
Kroon och fortsätter:

– För att etableringen i 
Stora Viken ska slå väl ut tror 
jag att de måste nischa sig lite 
extra. De bör ha som målsätt-
ning att attrahera kunder från 
hela regionen. Om Klädkäl-
laren utformar hela handels-
området efter sitt eget kon-
cept ”fyndaprincipen” och får 
drag av ett outlet kan det bli 
en stor tillgång för Ale.

Utbyggnaden av båda han-
delsområdena, Svenstorp och 
Stora Viken, kan dock få till 
följd att det blir en stor över-
kapacitet. 

– Det gör att det måste 

skapas ett inflöde av handel 
annars är det självklart inte 
möjligt att genomföra, men 
som sagt min utredning 
bygger bara på den fakta som 
jag har fått tillgång till och där 
var Klädkällarens planer an-
givna till 5000 kvm, under-
stryker Magnus Kroon.

Marknaden avgör
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s), ser 
inget problem.

– Det här löser marknads-
krafterna. Kommunen ska 
inte bygga något. Vi skapar 
bara förutsättningarna. Vi vet 
inte ännu om det blir något 
i Svenstorp. En privat intres-
sent utreder det. Jag tänker 
inte spekulera i kvadratmeter. 
Jag tror ingen satsar 500 mil-
joner kronor på ett köpcen-
trum i Älvängen om det inte 
finns underlag. De kommer 
självklart att göra sina egna 
bedömningar innan de sätter 
spaden i jorden. Tveklöst 
måste vi göra något, efter-
som alla utredningar visar att 
aleborna fortfarande väljer att 
handla väldigt mycket utanför 
kommunen.

Opositionsrådet, Jan Skog 
(m), håller med.

– Utredningen visar att vi 
är på rätt väg. Konkurrens 
är nyttigt och utvecklar han-
deln. De som inte klarar det 
slås ut. Det är helt naturligt. 
Däremot så tror jag att det är 
angeläget att de nya handels-
områdena inte öppnar samti-
digt. Vi har pekat ut Svenstorp 

som första prioritet och nu 
avvaktar vi vad som händer 
där innan Ale Torgs utveck-
ling tas upp. Stora Viken har 
under Klädkällarens ledning 
möjlighet att bli ett Mini-Ul-
lared, men visst förstår även 
jag att det blir katastrof om 
alla öppnar samtidigt.

Från politiskt håll står man 
enigt fast vid att den plane-
rade utbyggnaden går i linje 
med kommunens expansion.

Handlare i Ale är mindre 
positiva och menar att ett 
förverkligande av Svenstorp 
handelsområde, Stora Viken 
och Ale Torg nord kommer 
att splittra handeln ytterli-
gare. Centrumföreningen i 
Älvängen har uppvaktat samt-
liga partier i Ale för att bringa 
klarhet i planerna kring ett 
handelsområde i Svenstorp 
samt dess konsekvenser. När 
handelsutredningen nu visar 
att planerna med tre stora 
handelsområden riskerar att 
skapa en överkapacitet växer 
kritiken.

Felräkning
– Det är förvånande att utred-
ningen inte innehåller någon 
konsekvensbeskrivning. 
Dessutom accepterar man 
en felräkning på hela 10 000 
kvm, säger centrumförening-
ens ordförande och Ica-hand-
lare, Stefan Wennberg.

Felräkningen är troligt-
vis betydligt större än 10 000 
kvm, kanske upp mot 40 000 
kvm.

– Det gör inte saken bättre. 

Dessutom får man inte vara 
så naiv att man inte förstår att 
alla dessa prognoser och för-
utspådda trender ofta drabbas 
av avvikelser. Det blir sällan 
som man har tänkt sig, menar 
Wennberg.

Han menar också att 
dagens befolkning på 27 000  
inte är särskilt stor, inte heller 
framtidens planerade 35 000 
skapar tillräckligt stort under-
lag för att ta ut svängarna.

– Marknaden är begrän-
sad och därför måste man 
veta vad man gör annars ris-
kerar vi att ta död på varan-
dra. Jag var inte imponerad 
av den utredning som pre-
senterades. Inom Ica hade vi 
aldrig accpterat så stora bris-
ter i faktaunderlaget. Handel 
är svårt och kräver noggrann 
planering. Det är också farligt 
att tro att den nya vägen ska 
lösa allt.

Den springade punkten i 
utredningen är hur den kan 
baseras på att Klädkällaren 

bara ska bygga 5000 kvm när 
betydligt större planer redan 
är kända för allmänheten?

– Vi känner inte till något 
annat. Klädkällaren avslöjar 
inte alla planer för oss, säger 
Jarl Karlsson (s).

– Jag vet inget annat än de 
5000 kvm som företaget har 
berättat om för mig. Den in-
formationen har vi sedan 
skickat vidare till Svensk 
Handel och Magnus Kroon, 
säger näringslivschef Jerry 
Brattåsen.

Redan i näringslivsbila-
gan, Fokus Företag vecka 42 
2007, avslöjade Klädkällaren 
sina planer kring byggrät-
ten på 30 000 kvm. Dagligva-
ror, fyra till fem större aktö-
rer inom volymhandel utöver 
sitt eget lågprisvaruhus.

– Förverkligas detta får det 
konsekvenser för övrig handel, 
men vilka det blir avgörs av 
butiksmixen, menar Magnus 
Kroon på Svensk Handel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

"Det är helt ny information för mig"
Magnus Kroon, Svensk Handel, kände inte till Stora Vikens stora planer

2007  |   vecka 42  |   Fokus Företag  |  11  

Nytt köpcentrum i Stora Viken
NÖDINGE. Ett lågprisva-
ruhus signerat Klädkäl-
laren.

Fem externa butiker 
med kompletterande 
volymhandel såsom 
byggvaror, hemelektro-
nik och möbler.

Framtidens köpcen-
trum i Stora Viken tar 
tydligare form och 2011-
2012 ska idéerna vara 
verklighet.

Våren 2003 köpte Klädkällaren 
tomten i Stora Viken. Tanken 
var från början att ganska om-
gående etablera ett lågprisva-
ruhus, men av olika skäl brom-
sades projektet. Ett av skälen 
har varit oklarheterna kring 
vägutbyggnaden. För att ge-
nomföra den planerade sats-
ningen krävde Klädkällaren 
besked om ett trafikmot i höjd 
med området.

– Att folk kan komma av 
vägen är ett måste för att driva 
handel. Vi har hela tiden varit 
övertygade om att kommu-
nen skulle hitta en lösning

Klädkällaren AB tillsammans 
med sin fru Marie, fyller i:

– Det här har varit ett nyttig 
process. Att beskedet om tra-
fikmotet drog ut på tiden har 
varit bra för oss. Nu har vi fått 
tid att tänka igenom hela pro-
jektet.

Det märks inte minst på det 
förslag som Klädkällaren har 
offentliggjort i dagarna. Det 
handlar inte längre bara om 
ett lågprisvaruhus. I planerna 
finns det plats för ytterligare 
minst fem större aktörer.

Komplettera Ale Torg
– Vi ser att vårt köpcentrum 
kompletterar Ale Torg med 
delar av den volymhandel som 
saknas idag. Sedan blir det 
självklart även viss konkurrens, 
men det är bara utvecklande, 
säger Peter Lindberg.

Totalt förfogar Klädkällaren 
över 30 000 kvm byggrätt för-
utom sitt eget lågprisvaruhus 
på 6000 kvm.

På frågan om vad som talar 
för ett köpcentrum i Stora 
Viken är svaret något annor-

kommer att erbjuda en köp-
upplevelse som ingen kan slå. 
Se dig omkring så förstår du. 
Naturområdet är enastående 
och det ska vi lyfta fram vid 
utformningen av köpcentru-
met. En park där barnen kan 
leka och herrskapet fika är ett 
av våra mål, berättar visionären 
Peter Lindberg.

Vad som också talar för eta-
bleringen är det strategiska 
läget vid E45. Två mil norr om 
Göteborg, 15 minuters körtid 
på den kommande motorvägen 
är starka argument.

Stark position
– Klädkällaren har redan idag 
en stark position, trots ett 
ganska svårt affärsläge. När 
vi nu får bygga nytt med helt 
andra förutsättningar kan vi 
inte göra annat än se mycket 
ljust på framtiden, menar Peter 
Lindberg.

De befintliga fastigheterna 
kommer att tas om hand. I den 
anrika herrgårdsbyggnaden 
byggs en café- och restaurang-
verksamhet i bottenplan. Övre

M
ot

Ale
To

rg

M
ot

 A
le
 T
or

g

M
ot

Boh
us

M
ot

 B
oh

us

Klädkällaren öppnar lågprisvaruhus 2011-2012

Ingen ny information. Klädkällarens stora utbyggnadsplaner 
har varit kända länge. Faksimil Fokus Företag v 42, 2007.


