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1 Uppdrag 
NIRAS har av RO-Gruppen Koncept AB fått i uppdrag att bedöma      

trafikökningen till en ny butik och två restauranger i Reläet 18 i       

Ingelsta i Norrköping. 

Kommunen har på NIRAS förfrågan angett att det NIRAS ska bedöma 

är trafikökningen in på den gemensamma parkeringen (med Bauhaus, 

Jula med flera). 

Utredare hos NIRAS är Thomas Hellström och Emelie Krantz. 

All omsättning är i 2018 års priser inklusive moms om inte annat 

anges. 
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2 Analys 
På fastigheten planeras en Coop-butik på ca 3 200 kvm + 150 kvm BTA samt 

två restauranger med totalt ca 230 sittplatser. De planerade restaurangerna 

är Chop chop med ca 130 sittplatser och Kentucky Fried Chicken (KFC) med 

ca 100 sittplatser. Båda kommer att få så kallad Drive Thru slinga. Se      

markeringar i rött nedan. 

 
Flygbild över del av södra Ingelsta. Källa Google. 

 

De nya enheterna är markerade med brunt och befintliga med grått. 
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2.1 Coop 
NIRAS bedömer att Coop-butiken kan sälja för 200 Mkr i årstakt. NIRAS har 

räknat med en bilkundsandel på 90 %. Med ett bedömt snittköp på upp mot 

400 kr genererar det i genomsnitt ca 1 230 bilbesök per dag. Detta antal be-

sök uppnås efter ett par år när butiken etablerat sig om butiken lyckas ”slå 

sig in” på marknaden.  Dagligvarukonkurrensen i Ingelsta är mycket hård. 

2.2 Chop chop och KFC 
NIRAS bedömer att  de två restaurangerna tillsammans kan omsätta 20 Mkr 

efter ett par år. Med ett antaget snittköp på 80 kr genererar det i genomsnitt 

ca 300   bilbesök per dag. NIRAS har då räknat med en bilkundsandel på 

knappt 90 % och att ett genomsnittligt sällskap består av två personer.  

2.3 Sammanlagt antal bilbesök per medeldygn 
NIRAS räknar med att 20 % av besökarna till Coop ändå skulle ha besökt de 

andra butikerna kring parkeringen (Jula, Bauhaus med flera) så kallade kopp-

lade köp. Vi drar av 20 % från 1 230 bilbesök, vilket ger totalt ca  980 bil-

besök per dag. 

Vidare bedömer NIRAS att av de 300 bilbesöken till Chop chop och KFC skulle      

1/3 ändå ha besökt denna del av Ingelsta (den aktuella parkeringen med sina 

butiker). Ny trafik till de två restaurangerna blir då ca 200 besök.  

Således bedömer NIRAS att de tre nya verksamheterna kommer att 

generera   980 + 200 = 1 180 nya bilbesök per medeldygn till denna 

del av Ingelsta.  

Observera att detta avser antal bilbesök. Det totala trafikflödet in och 

ut är det dubbla det vill säga ca 2 360 fordon per medeldygn. 

Tabell 1. Bilbesök per dag 

Butik 
Omsättning 
[Mkr] 

Snittköp 
[Kr] 

Bilkundsandel 
[%] 

Bilbesök 
[St] 

Coop 200 400 Ca 90 % 1 230 

Chop chop & 
KFC 

20 80 Knappt 90 % 300 

Summa bilbesök 
per medeldygn 

   1 530 

Justerat utifrån andel kopplade köp    1 180 

Antal fordonsrörelser per medeldygn    2 360 

 

NIRAS bedömer att huvuddelen av dessa bilbesök kommer att tas från andra 

delar av Ingelsta, men den frågan behandlas inte i denna utredning 


