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Vekst vekst vekst!

HIÅ 
13 % 
vekst 

Bryggeriveien 
mest trafikkerte 

punkt 

2016
-

2017 
20 % vekst 



Handelsanalyse 
2018 

• Gjennomført av 
Norfakta

• 600 respondenter 
over 16 år

• Representativt utvalg 
av Fredrikstads 
befolkning 



Hvem bruker egentlig 
sentrum?



Innbyggere fra 
vestsiden

bruker sentrum mer 
enn innbyggere fra 

østsiden 

Hvorfor utenfor 
sentrum? 

-
Parkering & 

tilgjengelighet mtp
transport

Hvorfor sentrum?
-

Tilgjengelighet &  
kort gåavstand

Innbyggere
under 30 år, 

foretrekker sentrum 
i størst grad

60 % handler i Fredrikstad 
sentrum 

Kvinner er mest 
fornøyd med sentrum 

totalt sett



Hvor lekker sentrum? 
Ca 2 av 10 besøker 

Østfoldhallene 
ukentlig eller 

oftere 

Innbyggere fra 
Østsiden besøker 
Østfoldhallene 

oftest

Ca 4 av 10 besøker 
Nordby månedlig 

eller oftere 



Tilfredshet i Fredrikstad 
sentrum?



Økning med hele 9 poeng fra 
2016

De som bruker 
sentrum mest, 

er mest 
fornøyd 



Sentrum best på service 

Igjen: det er de som bruker byen alle mest – som er mest fornøyd. Og øker mest! 



Kilde: Fredriksstad Blad 070618 



Kontorarbeidsplasser i 
sentrum





Nåtidsanalyse

• 40 % av de som jobber i sentrum, mener det er 
viktig

• Ca 30 % av de som jobber et annet sted skulle 
ønske arbeidsplassen deres lå i sentrum 

• Årsaker
– Tilgjengelighet 
– Praktisk
– Tilbudet i sentrum



Hva gjør det med 
bilbruken? 

• 8 av 10 som jobber utenfor sentrum kjører bil på 
jobb

• 6 av 10 ville valgt annet transportmiddel om 
arbeidsplassen lå i sentrum : 



Svenskehandel



Handlekurven øker. Mye!

Hver 
husholdning 

bruker 19 000 i 
året på 

svenskehandel

- Det er først og 
fremst 

grensehandelen 
vi lever av

Butikksjef Nordby 
Supermarked



Service 

UtvalgTilgjengelighet

Åpningstider

Vi må gjøre noe med det vi 
kan!

Gapet mellom de som bruker byen og de som ikke bruker byen må tettes! 



Fredrikstad 
Byutviklingskonferanse 

Line Jeppesen  
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