
Hovedkonklusjon 
Prosjektet har hatt både en teoretisk del 
og en praktisk del. Konklusjonene til TØI 
viser at byene i større grad trenger å 
utarbeide overordna planer knyttet til 
handelsetableringer for å oppnå 
målsetningene i Framtidens byer. 
Konklusjonen fra begge rapportene fra 
TØI er at godt styringsredskap vil være 
flerdimensjonale lokaliseringsanalyser. 
Kommunene må stå for gode overordna 
strategier for å styre handelen på et 
overordna nivå. Når det gjelder de enkelte 
reguleringsplanen bør det ikke legges 
vekt på å styre innholdet i forretningene 
(plasskrevene varer, fagvarer eller 
detaljhandel). Det må dimensjoneres for 
lokal kjøpekraft i handelsanalyser. Det bør 
også settes krav til målrealisering. 
 
Modellen som er blitt utviklet kan brukes 
ut til å teste ut konsekvenser av ulike 
scenarier eller foreslåtte etableringer 
gjennom ATP- modellen.  

 

Deltakende byer 
Trondheim, Oslo, Drammen, Porsgrunn, 
Stavanger, Bergen, Sandnes, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Skien, Kristiansand, Tromsø, 
Bærum. 
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Materiale som er 
utarbeidet som del 
av prosjektet 
 
1. Erfaringer med handelsanalyser og 
lokalisering, dimensjonering, definisjon av 
plasskrevende varer og utredningskrav i 
overordna planer er utført av TØI. 
Resultatene er gjengitt i TØI- rapport 
1071/2010: Erfaring med handelsanalyser 
i Framtidens byer. Forfattere: Aud 
Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan U. 
Hanssen, Arvid Strand. Rapporten er 
tilgjengelig på TØI sine nettsider.  
 
2. Kunnskap om befolkningens reisevaner 
på handelsreisen er utført av TØI. 
Resultatene er gjengitt TØI- rapport 
1080/2010: Handelslokalisering og 
transport Forfattere: Øystein Engebretsen, 
Jan Usterud Hanssen, Arvid Strand. 
Rapportene er tilgjengelig på TØI sine 
nettsider. Artikkelen ”Handelsetableringer 
og transport” ble publisert i Plan nr 
1/2011.  
 
3. Handelsanalysemodell med 
klimagassregnskap er blitt laget av Asplan 
Viak. Modellen er ferdig. Rapport og 
brukerveiledning er under ferdigstilling. 
Modellen gjøres tilgjengelig i ATP- 
nettverket.  
 
Se også 
www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer 
www.toi.no 
www.trondheim.kommune.no/framtidensbyer/ 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer
http://www.trondheim.kommune.no/framtidensbyer/


 
 
1. Erfaring med handelsanalyser i 
Framtidens byer 
 
Hva er situasjonen? 
Utbyggere 

 Handelsutbygging initieres av private (og 
kommunale) utbyggere 

 Utbygger er ansvarlig for utarbeiding av 
reguleringsplan og analyser 

 Utbyggere utfordrer planer på lokalisering 
og/eller volum 

 
Kommunene 

 Overordnede planer 

 Noen kommuner har gjort analyser som 
motsvar til utbyggers planer (Drammen, 
Oslo) 

 Stor variasjon i utredningskrav som stilles; 
hva utredes, metoder 
 

Hvilke planer styres det etter? 

 Analyser i fylkesdelplan 

 Forskjellige typer utredninger og analyser av 
arealutviklingen, hvor handel er en del av 
diskusjonen (ATP med mer) 

 Oslo (og 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 styrer etter målsettinger og strategier 
og har ikke behov for ytterligere analyser 

 
Hva styres i overordnede planer? 

 senterhierarki 

 lokalisering 

 dimensjonering 
 
Fokus og hovedmål i overordnede planer 

 Styrke, vitalisere, videreutvikle eller beskytte 
sentrum 

 Redusere biltrafikken 

 Bevare og skape nye arbeidsplasser 

 Handelslekkasje (hindre) 

 Differensiering mellom ulike senteres 
funksjon 

 Dagligfunksjoner i lokalsenteret 

 Spesialfunksjoner i andre sentre 
 

 
Analyseresultat: grad av styring i kommuneplan 

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dersom 
målsetningene om at handelsutviklingen skal 
styres i en trafikkreduserende retning skal nås, 
må dette styres gjennom planlegging på 
oversiktsnivå. Handelsanalyser kan bare være 
nyttige dersom kommuneplaner eller lignende 
definerer klare målsetninger for 
handelsutviklingen og angir hvordan utviklingen 
skal foregå, og handelsanalysene brukes for å 
vurdere hvorvidt foreslåtte tiltak er i henhold til 
slike planer og målsetninger.  
 

2. Handelslokalisering og 
transport 
 
Den enkeltes valg av kjøpesenter - avhenger 
av  

 Reiseavstand 

 Kjøpesenterets absolutte og relative 
størrelse 

 Det lokale handelstilbudet – 
kjøpesenterkonkurransen 

 

Sannsynligheten for at en potensiell kunde 
velger et bestemt kjøpesenter 

 avtar desto lengre kunden må reise  

 øker jo større senteret er  

 avtar med økende konkurranse 

 øker ved senterets markedsdominans  

 øker med senterets avstand fra 
tettstedssentrum  

 

Sentrale budskap

 Lokalisér handel der folk bor – eller kommer til å bo!

 Dimensjonér i forhold til lokal kjøpekraft

 Etablér gode overordnede strategier – og verdier

 Krev utredning av prosjektets målrealisering; dvs

konsekvenser av ulike slag
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3. Handelsanalysemodell med 
klimagassregnskap 
 
Metodikken bygger på klassisk 
gravitasjonsmodell, der avstanden mellom 
handelstilbudet og kunden/ kjøpekraften er 
bestemmende for hvor kunden handler. Den 
bygger på empiri om handlevaner for ulike typer 
varer. Beregningene bygger på faktiske 
avstander i bilvegnett og bruk av ATP- modellen, 
innhentet omsetningsstatistikk for 
detaljvarehandel og opplysninger om omsetning 
pr. handletur, data for bosatte og arbeidsplasser 
på grunnkretsnivå, reisemiddelfordeling og 
enhetsverdier for utslipp mv.  
 
Modellen gjør det mulig å få frem 
konsekvensene av en utvidelse eller 
nyetablering for detaljvarehandel i en 
grunnkrets, og viser konkurranseforholdet 
mellom ulike soner/bydeler og hvordan 
etableringen påvirker transportomfang og CO2-
utslipp i regionen.  
 

 


