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Läget:- I Skene i korsningen mellan riksväg 41 och länsväg 156. Medeltrafik på dessa vägar uppgår till ca 14 000 fordon per dygn. 58 km till Göteborg, 35 km till Borås och 50 km till Varberg. Skene är känt för Tygriket med textilindustri och klutabodar, Skene Järn, Ferrari m m.Centret har redan ca 1 300 000  besökare per år. Bland det tjugotal hyresgäster som är etablerade i centret idag finns bland andra Willys, Skatteverket, Pallpartner logistik samt Friskis & Svettis. Läget :- Attraktiva lokaler med sammanlagt 70.000 kvm golvyta under tak. Goda möjligheter för såväl godshantering som butiksytor. Stora ytor för stora spelare med möjlighet att själva styra utformningen.Läget:  - Tidigt och framträdande engagemang i ett växande shoppingcenter som har 30.000 kunder boende inom 15 minuters bilväg och har förutsättningarna att bli det största centrat mellan Kungsbacka, Borås och Gislaved. Projektet:- Syftar till att göra Kungsfors till ett fullvärdigt kommuncentrum med ett femtiotal butiker, serviceverksamheter med mat och dryck på en yta av ca 35 000 m2 inomhus. Alla viktiga och nödvändiga företag och branscher kommer att finnas med tyngdpunkt på ett brett utbud där traktens lokala entreprenörer inom heminredning kommer att ges stort utrymme.
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Etablerad destination

Kungsfors är en vida etablerad och känd destination i Markregionen. De 
ursprungliga fastigheterna etablerades successivt av Borås väveri och har nu 
drygt 100 åriga anor. Den sista kvarvarande delen av Väveriverksamheten 
avvecklades under 2004. De stora ytorna har delvis och löpande 
omdanats med nya verksamheter som Montessoriskola, Skattemyndighet, 
Försäkringskassa, psykvård, kontor, logistik, restaurang och Willys 
stormarknad. Idag arbetar drygt 200 personer i området. 
Redan i dag har området över en miljon besökare årligen. Övriga 
närliggande och välkända verksamheter och besöksmål i området är Skene 
Järn och Fabriksbutikerna som attraherar kunder från hela Västsverige.
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Marks bästa oexploaterade affärsläge

I samband med att Hans-Erling Andersson förvärvade 
fastigheterna år 2005 öppnades möjligheten att på fri-
ställda ytor utveckla ett köpcentrum. Hans-Erling har 
tidigare varit ägare till Bra Storlivskedjan som har för-
värvats av Willys/Axfood.

Kungsfors erbjuder unika möjligheter. Inom fem kilo-
meter och tio minuter finns det 17 000 konsumenter och 
inom kommunen totalt 33 500 invånare. Om vi vidgar 
cirkeln till att innefatta närkommunen Svenljunga så 
har vi totalt 44 000 konsumenter i regionen som årligen 
spenderar närmare 2 miljarder på sällanköps och daglig-
varor.

När Kungsfors köpcentrum står färdigt 2008 kommer det 
att vara den ledande handelsplatsen i Markregionen.
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Marknad
Kungsfors marknadsområde utgörs av boende och turister inom primärt 
Mark och Svenljunga kommuner. Till underlaget kan också räknas 
turism samt en betydande genomfartstrafik på riksväg 156 som är en 
av trafiklederna vid centret. En positiv befolkningsutveckling och 
stark framtidstro hos regionens företag i kombination med fortsatt 
konsumtionstillväxt främst inom sällanköpsvaror är viktiga förutsättningar 
för framtidsinvesteringar. 

Under perioden 2000-2004 har detaljhandelns marknadsunderlag ökat med 
22% totalt och  4,4 % årligen i snitt. Totalt omsatte handeln i Mark år 2004 
1 256 mkr varav sällanköpshandeln svarade för 641 mkr. Exkluderar vi 
Skene Järns ”merförsäljning” är omsättningen ca 440 mkr innebärande ett 
justerat handelsindex på 52! Med ett bedömt index för sällanköpsvaror på 
110 finns det ett möjligt underlag för sällanköpsvaror på 409 mkr i nuläget.

För den kommande fem års perioden fram till år 2010  bedöms främst 
sällanköpsvaror öka med tre procent i volym årligen och dagligvaror med 
en procent . Detta motsvarar en tillväxt på totalt 173 mkr.

Marknad

Ort                          Restid/minuter
Centralorten              5-10
Övriga kommun      15-25             
Svenljunga                  30

Läget 
Kungsfors läge är enastående med Riksväg 156 i direkt access och med 
närhet till järnvägsstation, sjukhus och stora trafikleder. På riksvägen passe-
rar det så mycket som 7 500 fordon dagligen. På årsbasis motsvarar det när-
mare fem miljoner bilburna som passerar Kungsfors. En majoritet av mark-
nadsområdets invånare har en restid på 10- 25 minuter till centret. Fram till 
nu har Markregionen saknat en större och samlad handelsplats. Den nya 
handelsplatsen kommer att få kommuninvånarna att handla hemma men 
också attrahera konsumenter i grannkommuner och turister.

Svenljunga 
Kinna Skene 

Marks kommun 

Svenljunga 
kommun 
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Marknad / Konkurrens
Konkurrens
Inom primärområdet finns inte någon 
direkt konkurrens där dagens handel är 
splittrad. Kungsfors huvudkonkurrenter är 
främst Borås med citykärnan, Knalleland 
handelsområde samt kommande Ica Maxi 
i Trandö. Dessutom avgång till Göteborg 
med dess totala handels, service och res-
taurangutbud som tillsammans med kultur, 
mäss och nöjesverksamheter bildar ett 
intressant inköps och besöksmål.

Nedanstående tabell visar handelsindex i 
Mark och några närliggande kommuner 
2004.

   Dagligvaru- Mkr Sällanköps- Mkr Omsättningspotensial
   marknad Mkr  marknad Mkr 
   M-   M-
Kommun År Invånare u.lag Index V-fsg u.lag Index V-Fsg Dv Index S-Köp Index

Mark 1999 33024 620 83 515 609 75 457
 2002 33015 694 86 597 686 87 597
 2004 33356 733 84 616 772 83 641 
 2008 33800 808   792
 2010 34100 832   846   832 100 973 115
         (+216)  (+332)

Svenljunga 1999 10636 200 95 190 196 39 76
 2002 10529 221 90 199 219 37 81
 2004 10468 230 89 205 242 33 80
 2008 10300 246   241
 2010 10200 249   253

 

Borås ökar nu sin befolkning efter en stabiliseringspe-
riod. För Svenljunga förväntas att den framtida utveck-
lingen följer tidigare mönster med ett mindre befolk-
ningstapp. Marks positiva befolkningsutveckling bedöms 
fortsätta.

Ort/Kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror 
Mark  84  83 (52)               
Borås 103   116
Svenljunga 89  33



Projektet
Syftar till att göra Kungsfors till ett fullvärdigt kommuncentrum 
med ett femtiotal butiker, serviceverksamheter med mat och 
dryck på en yta av ca 25 000 m2. Alla viktiga och nödvändiga 
företag  och branscher kommer att finnas  med tyngdpunkt på ett 
brett utbud. 

Det investeras också i ny infrastruktur innehållande en ny 
genomfartsled runt centret med anslutning mot RV 156. Med 
drygt tolvhundra p-platser i direkt anslutning till Kungsfors är 
det väl tilltaget för att klara volymtoppar.

Projektet

Intressanta jämförelser
Stenungstorg centrum i Stenungsund och Framnäs köpcentrum i 
Lidköping är två kommuncentrum som är mycket framgångsrika i 
sin marknad.

Kungsfors har också likartade förutsättningar att fylla ett stort 
konsumentbehov och bli ledande i Mark regionen. 
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• Marks Nya och enda kommuncentrum med ett samlat utbud i inomhusmiljö.
• Kompaktcentrum med ett anpassat och brett utbud inom handel och service.
• Ett av få inomhusköpcentrum i Västsverige.
• Stark och kundvänlig destination med ett lättillgängligt läge där dagens en miljon 
 besökare förväntas bli tre miljoner besökare årligen.
• Ett marknadsunderlag på två miljarder med ett i dag stort utflöde främst inom        
 sällanköpsvaror i kombination med en marknadstillväxt på 173 Mkr.
• Markregionen har en mycket aktiv näringslivsverksamhet inom parti- och 
 grosshandel, vilket är en vidareutveckling av ”knalletraditionen”.
• One stop shopping ger bästa ekonomi och lönsamhet både för kunder och 
 butiksetablerare.
• Kungsfors erbjuder merupplevelser i form av miljö, design, utbud, butiker och 
 aktiviteter i olika former.
• Projekteamet har bred erfarenhet från handelsfastigheter och köpcentrum.
• Logistik och lokaler byggs för en rationell och kostnadseffektiv butiksdrift.

För vidare information och uthyrning  kontakta

Hans-Erling Andersson
Telefon: 0705 695101
E-Mail:  hea@kungsfors.se

Varför etablering i Kungsfors 

Kjell Lexbom
Telefon: 0705 750243
E-Mail: lexbom@telia.com 

Erik Andreassen
Kjell LexbomTelefon: 0705 750243E-Mail: lexbom@telia.com
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