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Skal si: 
 litt om overordnet planlegging og styring av 

handelsutvikling 
 litt om planlegging og styring i konkrete utbyggingssaker 
Så skal jeg: 
 beskrive kort tre ulike handelsanalyser (case) 
 diskutere kvaliteter ved disse som beslutningsgrunnlag 
Til slutt skal jeg: 
 diskutere og konkludere om handelsanalysenes rolle og 

nytte som verktøy for å nå målsettinger knyttet til 
handelsutvikling, transport og klima 
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Handelsutvikling for lite biltrafikk 
 Dette krever at (se f.eks. Tennøy et al. 2009, Hanssen et al. 2009): 

 handel og service som benyttes ofte lokaliseres i gang- og 
sykkelavstand til boliger (barnehager, dagligvare, lokalsentre) 

 mer spesialisert handelstilbud lokaliseres i områder hvor det er 
mest attraktivt å ikke bruke bil (sentrum) 

 vekst eller ny lokalisering unngås i lokaliteter som er lettest 
tilgjengelig med bil (utenfor den tette byen) 

 Det krever også at handelstilbudet dimensjoneres på 
måter som gjør at: 
 handelssentre (utenom sentrum) ikke trekker kunder fra store 

omland  
 vekst i bilbaserte sentre ikke undergraver lokalsentre og sentrum 
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Innkjøpsreiser - Trondheim 

Strømmen (2001) 



Størrelse på senteret 
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Overordnede planer 
 Målsettingen om å redusere biltrafikk operasjonaliseres 

ofte til:  
 Styrke, vitalisere, videreutvikle eller beskytte sentrum 
 Styrke/ ikke svekke bydelssentre/lokalsentre (varierende) 
 Trafikk – ikke overbelaste lokalt veinett 
 Samordning på tvers av kommunene (hvor relevant) 

 Hva styres? Konkretiseres til: 
 Senterhierarki og sentrenes funksjoner (FDP) 
 Lokalisering av ny handel (gjerne kart) (KP) 
 Hvilke vareslag og handelskonsepter som kan etableres hvor (i 

varierende grad og etter forskjellige definisjoner)  
 Dimensjonering (i varierende grad) 
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To innfallsvinkler 
 To forskjellige innfallsvinkler til styring gjennom 

overordnet plan: 
 Kommunen definerer rammer for handelsutviklingen 

(lokalisering, dimensjonering, vareslag) 
 Kommunen definerer målsettinger for handelsutviklingen (ikke 

svekke sentrum, ikke bidra til økt biltrafikk og klimagassutslipp) 

 Dette gir forskjellige slags betingelser reguleringsplaner 
og handelsanalyser  
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Konkrete utbyggingssaker 
 Handelsutbygging initieres av private (og kommunale) utbyggere 
 Utbyggere utfordrer ofte overordnede planer på lokalisering og/eller 

volum 
 Det er utbygger som er ansvarlig for utarbeiding av reguleringsplan 

og analyser 
 Noen kommuner har gjort analyser som motsvar til utbyggers planer 

(Drammen, Oslo) 
 Flere av kommunene har ikke ressurser til å utarbeide egne planer 

eller å stille kritiske spørsmål i planprosessene, de må prioritere 
saksbehandling 

 Stor variasjon i hvilke utredningskrav som stilles til handelsanalyser, 
både mtp. hva som utredes og hvilke metoder som brukes 
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Handelsanalyser 
 Handelsanalyser: Analyser av hvorvidt et foreslått 

prosjekt er i tråd med overordnede planer, målsettinger 
og strategier 

 Det gjøres analyser på forskjellige temaer: effekt på 
eksisterende handel, lokal trafikkbelastning, 
kollektivbetjening og (sjelden) på totale 
transportmengder og klima 

 Og MYE mer 
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Tre case  
 Økern senter, PBEs analyse, ‘PBE Økern’ 
 Lade-Leangen, Asplan Viaks analyse (ATP-modellen) 
 Sørlandsparken, NCMs analyse 
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PBE Økern 
 Kommunedelplanen sier:  

 mange små i stedet for få store kjøpesentre 
 kjøpesentre skal ikke være større enn at de betjener dem som 

bor i gang- og sykkelavstand 

 Spør: Hvor stor kan kjøpesenteret være? 
 Maksimalstørrelsen på kjøpesenteret (m2) = fremtidig 

kjøpekraft blant bosatte i gang- og sykkelavstand (kr) / 
antatt omsetning i kr/m2 

 To/tre soner, ingen fordeling på vareslag 
 Resultat: maksimal størrelse på handelsutbyggingen for 

at den skal være i tråd med overordnet plan (20.000 m2) 
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Lade - Leangen 
 KP: konsekvenser for Midtbyen, transportmengder, lokal trafikk 
 Spør: Hvordan vil en slik utbygging påvirke handelen i 10 

delområder? 
 Kjøpekraften beregnes for hver sone etter formelen               
 Kjøpekraft = 1xBosatte+0,4xAarbeidsplasser  

 Omregnes og brukes til å fordele total kjøpekraft relativt på sonene 
 Handel(H) mellom sonene i og j fordeles etter formelen:      
 Hij = Oj x f(dij)/∑On x f (di-n)  for hver sone 

 og aggregeres (d er distanse, O er innrapportert omsetning, f(d) 
angir innkjøpsreisenes avstandsfølsomhet) 

 Ti soner, fire varegrupper 
 Resultat: For seks scenarioer – prosentvis endring i 

handelsutvikling og markedsandel før og etter i 10 delområder 
fordelt på fire varegrupper 
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Resultater  
Lade – Leangen 
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Sørlandsparken 
 KP: Ikke klare målsettinger, skal ‘utrede konsekvenser’ 
 Konkurranseforholdene mellom Sørlandsparken, 

Kvadraturen og ’Lokale butikker’ i 2015 utledes med 
grunnlag i et rammeverk basert på dekningsgrad og 
utvikling i dekningsgrad, basert på dagens situasjon og 
konsulentens kjennskap og vurderinger til hvordan dette 
vil utvikle seg  

 Åtte influensområder, tre (fire) varetyper 
 Resultat: Omsetning og markedsandel for 

Sørlandsparken, Kvadraturen og ”lokale butikker” (alle 
andre) i 2003 og i 2015  
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Resultat, Sørlandsparken 
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Diskusjon av handelsanalysenes 
brukbarhet som 
beslutningsgrunnlag 
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Teoretiske betraktninger 
 Handelsanalyser er, som andre planfaglige prediksjoner 

om fremtiden, usikre og til en viss grad subjektive, fordi: 
 Det må gjøres subjektive vurderinger av hvilke alternativer som 

skal analyseres og hvilke konsekvenser som skal utredes 
 Prosjektet kan endre seg fra prediksjonene gjøres til tiltaket er 

gjennomført  
 Feil og usikkerhet i grunnlagsdata, inputdata og forutsetninger 
 Feil og usikkerheter i selve analysene og prediksjonene pga:  

 funksjonsfeil – årsak-virkningsforholdene beskrives feil 
 prosessfeil – viktige sammenhenger tas ikke med 
 feil bruk av forståelsesmodeller – disse er ikke gyldig for den 

aktuelle problemstillingen 
 Ukjente og uavklarte kumulative effekter, helhetseffekter og 

langtidseffekter 
 Mulighet for partiskhet (bias) 
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Krav til analysene 
 For at analysene skal være gode beslutningsgrunnlag i 

plan- og beslutningsprosessene er det derfor viktig at: 
 ulike alternativer fremmes og diskuteres  
 usikkerhet og subjektivitet fremgår, og helst hvilken betydning 

disse kan ha  
 analysene er gjennomsiktige og etterprøvbare 
 de er forståelige og diskuterbare 
 de bidrar til beslutningsrelevante diskusjoner og gir 

beslutningsrelevant kunnskap 
 de er ‘sannferdige’ og ikke partiske 
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Alternativer 
 Det gjøres ofte ikke vurderinger av 0-alternativet; hvilke 

konsekvenser det kan ha for handel i sentrum og 
lokalsentre, samt totale transportmengder, om prosjektet 
ikke bygges(?) 

 Det gjøres ikke vurderinger av andre 
lokaliseringsalternativer; for eksempel at ny handel heller 
bygges i sentrum eller et lokalsenter(?) 

 Det gjøres, for Økern senter og Lade-Leangen, analyser 
av andre dimensjoner på utbyggingen mv. 
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Beskrivelse av usikkerhet og subjektivitet 
 Ingen gir gode beskrivelser av usikkerhet og subjektivitet 

ved valg av data, input eller beregningsmetodikk  
 Dokumentene gir i varierende grad uttrykk for at 

analysene og resultatene er usikre 
 Sørlandsparken: Mange referanser, mange tabeller,  

oppsummeringstabellen og forsikringer i teksten gir inntrykk av 
’sikker kunnskap’ 

 Lade-Leangen: Matematiske ligninger og resulterende 
stolpediagrammer gir inntrykk av sikker og nøyaktig kunnskap 

 PBE Økern: Det fremgår relativt klart av teksten at dette er grove 
og forenklede overslag 

 PBE Økern kommer best ut – fordi denne i minst grad gir 
inntrykk av eksakt kunnskap 

03.09.2012 Side 24 © Transportøkonomisk institutt  
 



Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 
 Er det mulig for andre å etterprøve analysen/ gjøre en 

analyse på bakgrunn av informasjon oppgitt i 
analysedokumentet? 
 PBE Økern: Ja, men noen skjønnsmessige vurderinger som det 

ikke er redegjort for trekker ned 
 Lade-Leangen: Ja, men skjønnsmessige vurderinger som det 

ikke er redegjort for trekker ned, i tillegg til manglende definisjon 
av og begrunnelse for funksjonen for avstandsfølsomhet 

 Sørlandsparken: Nei, mangler blant annet ’ligningen’ for hvordan 
man har regnet eller resonnert, mange skjønnsmessige 
vurderinger som det ikke er redegjort for 

 PBE Økern kommer best ut 
 
 

 
03.09.2012 Side 25 © Transportøkonomisk institutt  

 



Forståelighet og diskuterbarhet   
 Kan de som leser analysen forstå hva som er gjort, 

diskutere input og forutsetninger, vurdere og diskutere 
om de er enige og gjøre opplyste beslutninger på 
grunnlag av dette? 
 Økern senter: Ja, i stor grad 
 Lade-Leangen: Ja, hvis man er trent i å forholde seg til slike 

analyser (ikke politikere og mange høringsinstanser) 
 Sørlandsparken: Nei  

 Dette handler også om detaljeringsgrad 
 PBE Økern kommer best ut 
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Beslutningsrelevans - intervjuer 
 Fungerer som del av drøftelsen i planprosessen før 

vedtak 
 Er til en viss (og varierende) grad dimensjonerende for 

handel 
 Kan synliggjøre konsekvenser av planer 
 Kan være vanskelige å trenge inn i og diskutere – og 

dermed tilslørende 
 Brukes ofte som legitimerende argument for å bygge av 

dem som ønsker handelsutbyggingen (utbygger, 
politikere, andre) 

 Ser isolert på denne handelsetableringen – vurderer ikke 
by eller region 
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 Analysene er usikre, det må gjøres forutsetninger som 
man ikke nødvendigvis er enige om 

 De er ikke objektive vurderinger om behov for handel  
eller konsekvenser - besvarer oppgave fra utbygger 

 Argumenterer/konkluderer for handelsutbyggingen 
’uansett’ 

 Gitt de mange subjektive vurderingene kan analysene 
konstrueres slik at de gir ønsket svar – og det gjøres 
 
 
 
 

 

Partiskhet - intervjuer 



Vurdering 
 Vi landet på at Oslo-modellen (PBE Økern) fungerer best 

som beslutningsgrunnlag 
 Men den krever skikkelig arbeid på oversiktsplannivå 

 
 Hva sier de vi intervjuet om analyser i egen kommune? 

 Oslo – ”bra at vår metode er enkel og forståelig”  (egen metode) 
 Trondheim – ”bra at vi får svar på bymakronivå” 
 Kristiansand – ”vanskelig å trenge inn i og diskutere” 

 

03.09.2012 Side 29 © Transportøkonomisk institutt  
 



Konklusjon  
 Vi vet hvordan handelen bør utvikles for at målsettinger 

om redusert biltrafikk og styrking av sentrum og 
lokalsentre skal nås 

 Dersom handelsutviklingen skal kunne styres i retninger 
som gir redusert biltrafikk og styrking av sentrum og 
lokalsentre, krever dette gode planer på oversiktsnivå: 
 At planene angir ’riktig’ retning 
 At de inneholder virkemidler som gjør dem styringsdyktige 

 Handelsanalyser på reguleringsplannivå kan neppe i seg 
selv sikre eller bidra måloppnåelse 
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Konklusjon 
 Analysene kan ikke være gode beslutningsgrunnlag 

dersom de er vanskelige å forstå, ikke er etterprøvbare, 
ikke viser negative konsekvenser, er partiske, mv. 

 Om analysene er forvirrende og tilslørende kan de være 
til direkte hinder for en opplyst plandiskusjon (’er utredet’, 
’må motbevises’, ’papirhaug å sette seg inn i’) 

 Kan bidra til å flytte fokus fra om utbyggingen bidrar til å 
nå overordnede målsettinger om sentrumsutvikling, 
transportmengder klima til om utbyggingen er ’tålbar’ 

 Gitt svakheter ved handelsanalysene kan man påstå at 
de kan være mer til skade enn nytte i et slikt perspektiv 

03.09.2012 Side 31 © Transportøkonomisk institutt  
 



Referanser 
 Tennøy, A., T. Loftsgarden, J.U. Hanssen og A. Strand (2010): 

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer. TØI rapport 
1071/2010 www.toi.no  
 

 Tennøy, A., J. Kværner, K. I. Gjerstad (2006): Uncertainty in environmental impact 
assessment predictions – the need for better communication and more transparency. 
Impact Assessment and Project Appraisal, Volume 24, No 1 March 2006, sider 45 – 
56. http://www.ingentaconnect.com/content/beech/iapa/2006/00000024/00000001  

 Engebretsen, Ø., Hanssen, J.U. og Strand, A. (2010) Handelslokalisering og 
transport. Kunnskap om handlereiser. TØI rapport 1080/2010. 

 Engebretsen, Ø. og Strand, A.   (2010) Fakta om handel, kjøpesenter og transport. 
TØI-rapport 1087/2010. 

 Tennøy, A. (2012) How and why planners make plans which, if implemented, cause 
growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners 
and the plan-making processes. PhD thesis, Norwegian University of Life Sciences, 
Institute for Spatial Planning and Landscape Architecture.  

 
03.09.2012 Side 32 © Transportøkonomisk institutt  

 

http://www.toi.no/
http://www.ingentaconnect.com/content/beech/iapa/2006/00000024/00000001


Takk! 
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Hvem kan anbefales? 
 Vi landet på Oslo-modellen (PBE Økern) 
 Men den krever skikkelig arbeid på oversiktsplannivå 
 (og vår vurdering kan helt sikkert diskuteres) 

 
 Hva sier de vi intervjuet om analyser i egen kommune? 

 Oslo – ”bra at vår metode er enkel og forståelig”  (egen metode) 
 Trondheim – ”bra at vi får svar på bymakronivå” 
 Kristiansand – ”vanskelig å trenge inn i og diskutere” 
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Påvirkes også av 
 Detaljeringsgrad 

 PBE Økern – lav detaljeringsgrad (to/tre soner, ingen diskusjon 
om vareslag) 

 Sørlandsparken og Lade - Leangen – langt mer detaljert (hhv 
åtte og ti soner, tre og fire vareslag) 

 Hvem kan gjøre analysen? 
 PBE Økern – «alle» (i følge PBE) 
 Lade - Leangen: konsulentselskapet som eier modellen (?) 
 Sørlandsparken: Sikkert flere som kan gjøre (og gjør) lignende 

analyser (?) 

 Arbeidsmengde 
 Om analysene kan gjøres på nytt og av «andre» 
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Typer handelsanalyser 
 Er utbyggingen i hht. overordnet plan? 

 Senterets maksimalvolum defineres ut fra at det skal ha et lokalt 
kundegrunnlag, ’kvantitative utredninger’ (Oslo m.fl.) 

 Hva er konsekvensene i forhold til målsettingene? 
 Databasert modell som gir svar på hvilke konsekvenser nye 

handelsetableringer vil ha for handel i sentrum (Trondheim) 
 Utredninger (kvantitative og kvalitative) gir svar på hvilke 

konsekvenser nye handelsetableringer vil ha for handel i 
sentrum og andre sentre (Kristiansand m.fl.) 

 Fremtidige behov for handelsarealer 
 Behov for handelsarealer defineres ut fra fremtidig kjøpekraft, 

’manglende’ handelsarealer beregnes 

 Markedsanalyser 
 Kan denne etableringen overleve her?  
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Forbedringsmuligheter - ifølge intervjuene 
 Analyser på oversiktsnivå 
 ’Mindre  vinklede’ og partiske handelsanalyser 
 Vurdere ’flere alternative fremtider’; scenarioer, strategier… 
 Vurdere virkning på lokalsentre, ikke bare sentrum 
 Også synliggjøre problemer for annen handel ved 

etableringen (ikke bare på 30 års sikt)  
 Gjøre analyser med minimums- og maksimumskonsekvenser 
 Analyser og utredninger (og planer?) som skiller mellom ulike 

handelskonsepter og håndtering av slike 
 Unngå dreining mot mer detaljerte analyser (sier enkelte) 
 Se på ’større sammenhenger’ – hvordan nye etableringer 

påvirker eksisterende sentre, byutvikling, transportmengder 
mv.  
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Analyser og utredninger – overordnet 
 Bygger på teoretisk og empirisk kunnskap om SATP 
 Plananalyser – flermålsanalyser med bruk av kvalitative så 

vel som kvantitative analyser (ikke modellberegninger) 
 Hva får for mye og for lite oppmerksomhet (intervjuer)? 

 Dimensjonering i forhold til lokalisering 
 Avklaringer mtp. arealkrevende varer og konsepter, 

bransjegliding etc. 
 Oversikt over eksisterende handelsarealer og totale 

handelsarealer 
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Noen betraktninger - våre 
 Bidrar handelsanalyser til måloppnåelse (handel, 

transport, klima):  
 Mulig, dersom det finnes klare rammer og virkemidler i 

overordnet plan og dersom analysene er ’gode’ 
 Sannsynligvis ikke dersom de ikke utreder viktige tema, er 

vanskelige å forstå eller ikke viser negative konsekvenser 
 Kan i så tilfelle virke mot sin hensikt (’er utredet’, ’må 

motbevises’, ’papirhaug å sette seg inn i’)? 

 Bør diskuteres: 
 Hvor detaljert bør handelsanalyser være, hva er optimalt? Hva 

skal man detaljere på?  
 Hvilke diskusjoner bør tas på overordnet nivå (kommuneplan) og 

på reguleringsplannivå? 
 Hva skal handelsanalysene bidra til – og gjør de det? Hva kan 

endres for at de skal bidra sterkere til måloppnåelse? 
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Oppleves planene å være styringsdyktige? 

 Utbyggerne utfordrer de overordnede planene 
 Politikerne er i hovedsak plantro, men…. 

 Flere nevner eksempler på at politikerne har vedtatt 
utbyggingsplaner i strid med overordnet plan 

 Flere nevner problemer med å styre i forhold til bransjeglidning, 
stormarkeder, møbelkjeder etc. (plasskrevende varer, 
arealkrevende varer, arealkrevende handelskonsepter…) 

 Flere nevner forbedringsmuligheter ved selve planene: 
 maksimalvolumer for avlastningssentre 
 avklaring på vareslag 
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”Oslomodellen” – Økern senter 
 Totalomsetningen for senteret (forutsatt at det kun skal 

betjene et lokalt marked) beregnes som den kjøpekraften 
man mener skal benyttes der, med utgangspunkt i: 
 Kundegrunnlaget: ved hjelp av gode GIS-kart beregnes det hvor 

mange som bor i faktisk gangavstand til det fremtidige 
kjøpesenteret nå og i en gitt fremtid (tre soner) 

 Gjennomsnittlig forbruk per person i Oslo - erfaringstall 
 Fordeling av forbruket på sentrum (25 %) og andre sentre (75 %) 
 Kunnskap om stedlige forhold, som benyttes for å gjøre 

skjønnsmessige og forenklede vurderinger av hvor stor andel av 
kjøpekraften de som bor i gitte avstander til senteret vil benytte i 
dette aktuelle, nye senteret 

 Erfaringstall for omsetning per m2 i kjøpesentre i Oslo 
 Maksimalstørrelsen på kjøpesenteret = antatt/ønsket 

totalomsetning /antatt omsetning per m2 
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”Trondheimsmodellen” - Lade 
 Det tas utgangspunkt i: 

 en definert (valgt) tidshorisont 
 eksisterende (data fra GAB-registeret) og planlagte 

handelsarealer i det gitte området  
 handelsomsetning (Trondheimsindeksen) og utvikling av denne 

(egne vurderinger) 
 handelsomsetning per m2 forretningsareal, og utviklingen av 

denne (egne vurderinger) 
 befolkningsutvikling (basert på SSBs fremskrivinger)  
 hvor store andeler av handelsreisene som skjer med 

utgangspunkt i hhv arbeidssted og bosted (basert på RVU 
Trondheim 1991) 
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”Trondheimsmodellen” - Lade 
 Trondheim deles inn i ti soner, og i hver sone er det 

definert et handelstyngdepunkt  
 I modellen har man lagt inn: 

 hvor kjøpekraften finnes (boliger, arbeidsplasser) 
 hvor handelstilbudet finnes (totalomsetning i byen fordelt på 

handelstyngdepunktene i de åtte sonene) 
 omsetning i fire varegrupper fordelt på de åtte sonene  
 Innkjøpsreisenes avstandsfølsomhet 

 Kjøpekraften beregnes for hver sone etter formelen              
K = 1xB+0,4xA  
 dette omregnes og brukes til å fordele kjøpekraften relativt på 

sonene 
 Fordeling av handel mellom sonene i og j fordeles etter 

formelen: Hij = Oj x f(dij)/∑On x f (di-n)  
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”NCM-modellen” -Sørlandsparken 
 2015-situasjonen utledes med utgangspunkt i den 2003-

situasjonen som er utledet før (lengre utledning)  
 I tillegg gjøres følgende vurderinger:  

 Privat etterspørsel eller kjøpekraft fremskrives ved hjelp av SSBs 
befolkningsfremskriving for influensområdene og en forutsatt (og 
antatt konservativ) årlig økning i etterspørsel per capita 

 Konkurranseforholdene mellom Sørlandsparken, Kvadraturen og 
Lokale butikker i 2015 utledes med grunnlag i et rammeverk som er 
beskrevet tidligere (basert på dekningsgrader og konsulentens 
kjennskap og vurderinger), samt: 
 konsulentens vurdering av forventet bransjefordeling for 

virksomheter som vil etablere seg i Sørlandsparken i et 
tiårsperspektiv (dette utledes, men det poengteres at dette er 
kvalifisert gjetning), og 

 konsulentens vurdering av realisering av og bransjefordeling i 
planlagte, men ikke vedtatte handelsutbygginger  
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Sørlandsparken  
 Privat etterspørsel fra åtte influensområder på tre 

influensområder, fordelt på tre varetyper 
 Aggregeres til tabell som viser omsetning og 

markedsandel for Sørlandsparken, Kvadraturen og 
”lokale butikker” (alle andre) i 2003 og i 2015: 
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Forutsetninger og mekanismer 
 
 Vi ser at ulike forutsetninger og mekanismer er lagt inn i 

beregningsmetodikken:  
 Oslo: De som bor nærmest senteret handler alt der (alt som ikke 

benyttes i sentrum), de som bor 1-2 km fra senteret handler 30 
% der, de som bor lengre borte handler ikke der 

 Trondheim: Handelsomsetningen bestemmes av den relative 
fordelingen av omsetning mellom sonene og den relative 
reisemotstanden mellom alle arbeidsplasser og boliger i alle 
sonene og handelstyngdepunktet i hver sone 

 Kristiansand: Det ser ut til at fordelingen utledes fra 
dekningsgrad for forskjellige varetyper i forskjellige delområder 
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Analyser og utredninger – overordnet 
 Analyser i fylkesdelplan nevnes av flere 
 Flere nevner forskjellige typer utredninger og analyser av 

arealutviklingen, hvor handel er en del av diskusjonen (ATP 
med mer) 

 Oslo (og kanskje Bærum, Skien og Porsgrunn) har gjort 
overordnede utredninger fokusert mot handelsutvikling 

 Bergen har en utredning om arealkrevende detaljhandel 
 

 Noen skulle gjerne hatt en god utredning 
 Andre sier at de styrer etter målsettinger og strategier og 

ikke har behov for ytterligere analyser 
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Handelsutvikling for lite biltrafikk 
 Dette krever at: 

 målsettingen om redusert biltrafikk og styrking av sentrum 
prioriteres foran andre målsettinger 

 overordnede planer angir utviklingsretninger som bidrar til 
redusert biltrafikk og styrking av sentrum 

 overordnede planer inneholder virkemidler som er sterke nok til 
at kommunene kan styre utviklingen 

 reguleringsplaner og utbyggingsplaner for handel planlegges og 
vedtas i tråd med overordnet plan 

 handelsanalysene viser hvilke konsekvenser den foreslåtte 
utbyggingen vil gi for ulike faktorer knyttet til målsettingene 
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Arbeidsinnsats 
 (påvirker om man kan gjøre nye analyser) 
 PBE Økern – lite arbeidskrevende (men krever at det i 

forkant er gjort godt og grundig arbeid på 
oversiktsplannivå) 

 Lade – Leangen – sannsynligvis ikke så 
arbeidskrevende å kjøre analysene (?), men 
arbeidskrevende å sette opp og vedlikeholde modellen 

 Sørlandsparken: Sannsynligvis relativt arbeidskrevende 
(?) – en rekke data skal samles inn fra forskjellige kilder, 
egne vurderinger skal gjøres og disse skal 
sammenholdes, en rekke mellomberegninger og 
aggregeringer gjøres etc. 
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Analyser og utredninger – overordnet 
 Hva får for mye og for lite oppmerksomhet? 

 Dimensjonering i forhold til lokalisering 
 Avklaringer mtp. arealkrevende varer og konsepter, 

bransjegliding etc. 
 Oversikt over eksisterende handelsarealer 

 

 Ingen har nevnt kritiske vurderinger og evalueringer av 
hvorvidt overordnet plan styrer utviklingen i retninger 
som bidrar til at målsettingene i overordnet plan oppnås 
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Spørsmål fra oppdragsgiver 
 Erfaring med handelsanalyser 

 Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i storbyene i 
dag?  

 Hvilke analyser gjennomføres?  
 Hvor beslutningsrelevant kunnskap får en fra disse analysene? 
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Analyser og utredninger – overordnet 

 Metoder: 
 Typiske plananalyser: Resonnerende, analytiske diskusjoner av 

dagens situasjon, problemstillinger, målsettinger, mulige 
strategier, konsekvenser og valgte løsninger, ofte underbygget 
med kvantitative og kvalitative data og delanalyser 

 Ingen gjør en stor databasert analyse som ender opp med å 
svare på hvor mye handelsarealer som bør bygges hvor  
 (og ingen gir vel uttrykk for behov for eller tro på(?) dette…) 
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Fokus 
 Fokus i intervjuer  

 Overordnede planer – målsettinger, innhold, virkemidler 
 Analyser som ligger til grunn for overordnede planer 
 Konkrete utbyggingsplaner - planprosesser 
 Handelsanalyser – kvalitet, bruk, innflytelse på beslutning 
 Hvilken kunnskap som er nødvendig  
 Hvilke data som er nødvendig  

 Fokus i dokumentstudier (tre handelsanalyser) 
 Usikkerhet og subjektivitet i analysene 
 Om usikkerhet og subjektivitet fremgår 
 Om analysen er gjennomsiktig (transparent) 
 Om den er forståelig 
 Beslutningsrelevans 
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Bakgrunn 
 Klimagassutslipp fra vegtrafikken øker 
 Man ønsker å redusere vegtrafikk og klimagassutslipp 
 Handel er en trafikkskapende virksomhet 
 Hvordan handel utvikles har betydning for hvor mye transport 

som genereres 
 - og hvorvidt man bidrar til å styrke sentrum (og lokalsentre) 

 
 Utgangspunktet for arbeidet –  

 undersøke hvordan utvikling av handel planlegges og styres i 
større norske byer, og 

 om måten dette gjøres på bidrar til måloppnåelse med tanke på 
å redusere vegtransport og klimagassutslipp og å styrke sentrum 
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Kunnskap 
 Hvilken kunnskap kreves for å kunne gjøre gode 

vurderinger for utvikling av handel? 
 Areal- og transportplanlegging mtp. konsekvenser for transport 

og for senterstrukturen og sentrene 
 Varehandel generelt 
 Varehandel - utvikling med tanke på bransjegliding, 

arealkrevende varer og konsepter 
 Befolkningsutvikling, lokalisering, handlevaner 
 Trafikkgenerering 
 Virkninger av prosjekter på sentrum, sentre og senterstruktur 

 
 ’Analytisk’ versus ’formmessig’ 
 Hvordan handelsutviklingen kan styres 
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Kunnskap 
 Hvem har slik kunnskap? 

 Noen kommuner (de største?) sier at planavdelingen har 
nødvendig kunnskap  

 Andre kommuner sier at de mangler slik kunnskap og burde hatt 
det 

 Noen nevner andre i kommunen som har kunnskap 
 Det finnes relativt få konsulenter som har slik kunnskap 

 
 Det finnes for lite kunnskap om dette 
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Data 
 Hvilke data kreves?  

 Hvor mye handel et nytt prosjekt genererer - omsetning per m2 
 Kjøpekraft og handlevaner i befolkningen 
 Bosettingsdata – ’nedslagsfelt for handelen’ 
 Reisevanedata generelt og for handel spesielt 
 Dagens situasjon – handelsarealer med mer  
 Kontekst – alt  
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Data 
 Hvilke data mangler? 

 Andhøys (mye brukt kilde) måte å kategorisere og rapportere på er 
tilpasset varehandelen og ikke planleggingen  
 De skiller ikke mellom sentre av forskjellig type, størrelse og 

lokalisering 
 De rapporterer arealer på salgsareal pr varetype, ikke totalareal 
 Det er også tvil om dataene her er gode (rapportert likt av alle) 

 For planleggingen er det omsetning per totalareal (som styres 
gjennom planlegging) som er interessant  

 Maksimums- og minimumsdata ville vært bra, ikke bare 
gjennomsnitt 

 Ville også vært nyttig å ha empiri om reisevaner til og fra sentre av 
forskjellig type, størrelse og lokalisering 

 Flere sier at data finnes, men at de mangler kapasitet til å 
analysere dem 
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Gustav Nielsen, TØI 
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Sett av målsettinger  
 Oslo: 

 Byens befolkning skal ha et godt og velfungerende handels- og 
servicetilbud i rimelig avstand fra boligen 

 Handelssentrene skal ha gang- og sykkeltilgjengelighet for flest 
mulig samt god tilknytning til kollektivsystemet  

 Oslo skal ha en robust senterstruktur som vektlegger utvikling av 
livskraftige og attraktive handelssentre og møteplasser  

 Oslo sentrum skal ha posisjon som det dominerende regionale 
senteret 
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 I reguleringsplanprosessen utredes dagens situasjon og konsekvenser  
som følge av etablering  
 

 Tema de fleste kommunene nevner 
 

 - Handel (kundegrunnlag, handelsomland, dekningsgrad), 
konsekvenser for eksisterende handel og sentrum 

 - Trafikale konsekvenser 
 - Tilgjengelighet til kollektivtransport og G/S  
 - Parkeringsdekning  
 - Estetikk/utforming 

 
 Flere kommuner har ingen krav til innhold i analysene 

(standardmal for planer/evt. planprogram) - ”tar det de får” 
 
 

 

Analyser/utredninger – tema 



 I hovedsak utbyggere (konsulenter) som utarbeider utredningene/analysene 
 

 Kommunene har ikke ressurser til å utarbeide egne planer (ønsker å være i 
forkant, men må prioritere saksbehandling) 
 
 

Unntak: Kommunale planer for handel  
 

 Analyser av områder det er aktuelt å bygge ut i framtiden 
 Skien: KDP for Kjørbekk 
 Trondheim: KDP for Tiller, KDP for Lade, Leangen og Rotvoll 

 

 Planarbeid som motsvar til utbygger 
 Oslo: Økern, kommunens alternativ plan  
 Drammen: Egne analyser for å vurdere utbyggers grunnlag 

 

Hvem utarbeider analysene/utredningene? 
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