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1 INNLEDNING 

Bakgrunn 

Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region øst, Fredrikstad kommune og Sarpsborg 

kommune har inngått en 5-årig samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling 

(2011-2016), hvor hensikten er å sikre helhetlig og koordinert virkemiddelbruk hos partene.  

I den forbindelse ble det i 2013 utarbeidet en handels- og senterstrukturanalyse for Nedre 

Glomma med horisont 2040. Hovedhensikten med analysen var å danne et grunnlag i 

kommunene for å styre handelsutviklingen i regionen på tvers av kommunegrensene, med 

mål om en helhetlig og langsiktig utvikling, og styrking av eksisterende bysentre gjennom 

effektiv arealbruk, redusert transportomfang, miljøvennlige reiser og økt tilbudsmangfold. 

Denne rapporten er en oppdatering av analyser på utviklingen og status i Fredrikstad 

kommune. 

Handel og senterstruktur i Nedre Glomma 

De tettbebygde delene av Sarpsborg og Fredrikstad utgjør et tilnærmet sammenhengende 

byområde med drøyt 115.000 innbyggere (av til sammen 130.000 innbyggere i de to 

kommunene). Frem mot 2040 er det ventet en årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig på 

1,2 %, som vil gi nærmere 35.000 nye innbyggere i regionen.  

Et viktig premiss for fremtidig utvikling i Nedre Glomma er konsentrasjon og fortetting i 

bysentre og transportknutepunkt, og langsiktig styrking av publikumsgrunnlaget for et 

effektivt kollektivsystem. Begge kommuner har dessuten uttrykte mål om å styrke sentrum. 

Om kjøpesenteretableringer 

En bærekraftig arealpolitikk er en viktig strategi for å imøtekomme flere av 

hovedutfordringene i norsk miljøpolitikk. Det gjelder bl.a. klimaspørsmålet og bærekraftige 

byer og tettsteder. Plan og bygningsloven er et viktig hjelpemiddel. Den rikspolitiske 

bestemmelsen for kjøpesentre sammen med reglene om regional og lokal planlegging er 

sentrale verktøy i arbeidet. 

Den første rikspolitiske bestemmelsen1 om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre 

utenfor byer og tettsteder trådte i kraft i februar 1999. Den ble fulgt opp med fylkesplaner og 

fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og service etter plan- og 

bygningsloven av 1985. Evalueringer av kjøpesenterstoppen viste at den har blitt fulgt opp, 

og at utbyggere har rettet oppmerksomheten mer mot muligheter i sentrumsområder og 

tettbygde områder, men at det også har vært en utvikling der kjøpesentre etableres utenfor 

byer og tettsteder.  

I perioden etter kjøpesenterstoppen trådte i kraft har det vært sterk vekst i detaljhandelen. 

Det har også utviklet seg nye handelskonsept og bransjeglidning der detaljhandel og handel 

med plasskrevende varer smelter sammen. Denne utviklingen, sammen med miljø- og 

klimautfordringene og betydningen av å utvikle robuste og attraktive byer og tettsteder, har 

                                                

1 Rikspolitisk bestemmelse er det samme som statlig planbestemmelse (§ 6-3) etter plan- og bygningsloven av 

2008. 
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dannet bakteppet for den nye rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre som trådte i kraft 1. 

juli 2008.  

 

 

 

Formålet med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er å legge til rette for en sterkere regional 
samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. 
unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og 
begrense klimagassutslippene.   
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2 HANDELSANALYSE 

2.1 Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk 

Dekningsgraden for varehandel er definert som forholdet mellom omsetning i en 

handelssone og samlet forbruk for bosatte i samme sone, uttrykt i prosent. Som regel er 

handelssonene gitt av kommunegrensene, men det kan også gjøres beregninger på et mer 

detaljert nivå i form av byområder/ større tettsteder.  

Forholdet mellom omsetning og forbruk i hver enkelt sone kan si noe om eventuelle 

handelslekkasjer sonene imellom. Dekningsgrad kan beregnes både for varehandelen 

samlet, og for utvalgte varegrupper, etter følgende formel: 

 

𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛

(𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑝𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛) ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑜𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛)
∗ 100 % 

 

Gjennomsnittlig forbruk pr person kan beregnes med utgangspunkt i totalomsetningen for en 

større region (eventuelt baseres på generelle tall på nasjonalt nivå), fordelt på antall bosatte i 

samme region.  

Dekningsgrad rundt 100 % betyr at det er god balanse mellom handel og forbruk. Generelt vil 

de fleste kommuner ligge noe under 100 %. Lav dekningsgrad betyr at det er en 

handelslekkasje til andre regioner. Høy dekningsgrad betyr at sonen tiltrekker seg handlende 

fra andre regioner.   

Omsetningsstatistikk innhentes fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som leverer dette på 

kommunenivå og postsonenivå for forskjellige varegrupper.  Statistikk på postsonenivå 

leveres kun dersom det er minst tre aktører innenfor samme bransje i den aktuelle postsone.   

 

2.2 Markedsområde 

Et markedsområde er det geografiske nedslagsfeltet til en handelsvirksomhet, og defineres 

av bosetningsmønster, virksomhetens størrelse i form av omsetning, og innslag av 

konkurrerende virksomheter i nærheten. Handelstilbudets vareutvalg er også avgjørende, da 

kundenes reisevillighet varierer for ulike varegrupper.  

Gitt en kjent handelsutbygging (handelsareal) og varetypesammensetning kan man beregne 

handelstilbudets forventede årlige omsetning, og tilhørende kundegrunnlag for å nå denne 

omsetningen (antall kunder/personer). Kundegrunnlaget legges til grunn for å beregne 

handelstilbudets geografiske markedsområde, og vurdere konkurranseforhold i forhold til 

andre tilbud i nærheten.   
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2.3 Varegrupper 

Detaljvarehandel2 er i denne analysen definert som summen av dagligvarer, utvalgsvarer og 

plasskrevende varer.  Dagligvarer er i hovedsak matvarer og andre husholdningsvarer. 

Utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, husholdningsapparater og 

sportsutstyr. Som plasskrevende varer regnes gjerne møbler, hvitevarer, byggevarer og 

varer fra hagesenter. 

Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACE-

standarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter. 

Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper.  

For analysene i Fredrikstad er følgende varegrupper benyttet3: 

Detaljvarehandel 

• Summen av 47 ekskl. 47.3 (drivstoff), 47.642 (fritidsbåter), 47.8 (torg), 47.9 
(postordre) 
+ 45.320 + 45.402 

Dagligvarer 

• 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og 
nytelsesmidler 

• 47.2   Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  
eks 47.25 Butikkhandel med drikkevarer 

Utvalgsvarer 

• 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 
• 47.25 Butikkhandel med drikkevarer 
• 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 
• 47.5 eksklusive ”plasskrevende 1 og 2” (se under) 
• 47.6 eksklusive 47.642  
• 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger, eks 47.761 blomster 

Plasskrevende 1: Møbler,  hvitevarer, fargevarer, motorutstyr 

• 47.523 Butikkhandel med fargevarer  
• 47.531 Butikkhandel med tapeter gulvbelegg  
• 47.532 Butikkhandel med tepper  
• 47.54   Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 
• 47.591 Butikkhandel med møbler 
• 47.599 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted  
• 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 
• 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 

  

                                                

2 Detaljvarehandel er definert i NACE-kodesystemet: Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye 
og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller til private husholdninger, fra 
utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/Internett. Her grupperes også virksomheter som driver 
auksjonshandel og kommisjonssalg ellers til privatpersoner og husholdninger, dvs. salg for annens regning i eget 
navn.  
3 Basert på NACE 2007 

http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554093&Language=nb
http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554173&Language=nb
http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554133&Language=nb
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Plasskrevende 2: Byggvarer/Hagesenter 

• 47.521 Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 
• 47.524 Butikker med trelast 
• 47.529 Byggvarer ikke nevnt annet sted 
• 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 

 

2.4 Beregningsgrunnlag 

I beregningene er det lagt til grunn omsetningsstatistikk4 for henholdsvis detaljvarer, 

dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer (1 og 2) for regnskapsåret 2015 for 

kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, samt følgende handelssoner i Fredrikstad 

(postnumre i parentes): 

Fredrikstad: 

1. Sentrum (1607) 

2. Rolvsøy (1661) 

 

 

  

                                                

4 Omsetningsstatistikken er levert av Statistisk Sentralbyrå, og er basert på regnskapstall innrapportert 

til Brønnøysund-registeret 
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Figur 2-1. Fordeling av detaljvarehandel i Fredrikstad (antall ansatte 2015). Kilde Stedfestet bedriftsregister, SSB 
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Status og utviklingstrekk 

2.5 Omsetning på kommunenivå 

2.5.1 Befolkningsgrunnlag 

Fredrikstad er den største kommunen i Østfold, og er også den kommunen som samlet sett 

har hatt den største befolkningsveksten i perioden 2004-20165. Sarpsborg er nest størst, og 

har også hatt den nest største veksten. Alle kommunene i Ytre Østfold er i vekst. 

Befolkningsvekst generer gjerne også vekst i handelsomsetningen. 

 

Figur 2-2. Befolkningsutvikling for kommunene i Ytre Østfold 

 

Figur 2-3. Prosentvis befolkningsvekst i perioden 2004-2016.  

                                                

5 Det er sett på perioden 2004-2016, da dette samsvarer med omsetningsstatistikken 
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2.5.2 Detaljvarer 

Fredrikstad har den største omsetningen av detaljvarer av det to kommunene i Nedre 

Glommaregionen, se Tabell 2-1. Begge kommuner har hatt en omsetningsvekst i perioden 

2004-2015, men det er store forskjeller mellom de to kommunene, se Figur 2-4 og Figur 2-5.  

Omsetningen i Fredrikstad har samlet sett økt med 57 % i perioden, mens Sarpsborg har økt 

med 29 %. Gjennomsnittlig årlig vekst ligger på hhv 4 % for Fredrikstad og 2 % for 

Sarpsborg, se Tabell 2-3. Finanskrisen i 2008-2009 har påvirket omsetningen i begge 

kommunene. Sarpsborg hadde lavere omsetning i 2009 enn 2008, mens veksten i 

Fredrikstad lå på 2 % i samme år. Også i 2013 var det en nedgang i omsetning i Sarpsborg, 

på 3% sammenliknet med 2012, se Figur 2-6. Denne nedgangen kan ha sammenheng med 

større ombyggingsprosjekter i Sarpsborg, som på Tunejordet.  

Gjennom perioden fra 2004-2015 har Fredrikstad hatt en jevn økning i omsetning pr. bosatt. 

Sarpsborg har hatt en lignende, men svakere omsetningsøkning, og ble passert av 

Fredrikstad i 2007, se Figur 2-7. Omsetning av detaljvarer pr bosatt i Norge er i underkant av 

kr 78 000. Omsetning pr person i Nedre Glommaregionen ligger omlag 6 % under 

landsgjennomsnittet.  

Lavere omsetning pr person i Sarpsborg og Fredrikstad sammenlignet med 

landsgjennomsnittet kan tyde på en viss handelslekkasje ut av kommunene, samt at de 

heller ikke tiltrekker seg handlende fra nærliggende kommuner i nevneverdig grad.   
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Tabell 2-1. Omsetning (i 1000 kr,) for kommunene i Ytre Østfold for år 2011. Omsetningene følger i stor grad 

befolkningsgrunnlaget i kommunene, med unntak for Rygge som har vesentlig høyre omsetning pr innbygger enn 

de andre kommunene.  

Kommune Antall bosatte 2014 Omsetning detaljvarer 2014 

Sarpsborg                                    54059 3 672 622 

Fredrikstad                                    77591  5 788 723 
 

Tabell 2-2 Omsetning i detaljvarehandel (i (100 000 kr) for Sarpsborg og Fredrikstad perioden 2004 – 2015 

 

 

 

Figur 2-4. Utvikling i årlig omsetning for detaljvarehandel for kommunene i Nedre Glomma, viser parallell 

omsetningsutvikling for Fredrikstad og Sarpsborg siste to år. Se også Tabell 2-2.  

Kommune 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sarpsborg 29 849 30 471 31 041 32 563 34 310 33 964 34 092 35 194 35 748 34 773 36 726 38 624

Fredrikstad 37 945 39 317 40 585 45 910 47 512 48 136 49 674 50 856 52 764 55 368 57 887 59 496
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Figur 2-5. Årlig prosentvis endring i omsetning for detaljvarehandel for kommunene i Nedre Glomma, viser 

stigende vekst i årene 2004-2007/8 for begge kommuner, lav vekst og nedgang for Sarpsborg i årene 2008 – 

2013, mens begge kommuner igjen har vekst i årene 2013-2015.  

 

Tabell 2-3. Omsetningsutvikling detaljvarer, for perioden 2004-2015, viser at omsetningsveksten i Fredrikstad har 

vært tilnærmet dobbelt så stor som i Sarpsborg.  

Kommune Vekst 2004-2015 Gjennomsnittlig årlig vekst 

Sarpsborg 29 % 2 % 

Fredrikstad 57 % 4 % 
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Figur 2-6. Årlig prosentvis endring i omsetning for detaljvarehandel for Sarpsborg og Fredrikstad.  

 

 

Figur 2-7. Utvikling i omsetning pr bosatt i de to kommunene i nedre Glomma viser stigning i store deler av 

perioden.  
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2.5.3 Dagligvarer 

Også for dagligvarer har omsetningsveksten vært større i Fredrikstad enn i Sarpsborg. 

Omsetningen i Fredrikstad vokste med 48 %, mot 26 % i Sarpsborg, mens årlig 

gjennomsnittlig vekst ligger på hhv 4 % og 2 %, se Figur 2-8 og Figur 2-9 og Tabell 2-4. Den 

årlige utviklingen har vært relativt lik for de to kommunene, med unntak for 2005-2006 og 

2012-2013, hvor Sarpsborg hadde en nedgang på henholdsvis 3 og 1 % mens Fredrikstad 

hadde en økning på rundt 4 % begge år, se Figur 2-10.  

Omsetning pr bosatt følger i perioden 2004 – 2011 noenlunde samme utvikling for både 

Fredrikstad og Sarpsborg. I perioden 2011 – 2015 får Fredrikstad en omsetningsøkning pr. 

person, mens Sarpsborg har en flat utvikling. I 2015 har Fredrikstad en omsetning på rundt 

27 000 pr person, mens tilsvarende for Sarpsborg er 25 000, se Figur 2-11. 

I 2015 lå landsgjennomsnittet for dagligvarer på kr 33 700 pr person, mens gjennomsnittet pr 

bosatt i Nedre Glomma var på, 26 200, altså 23 % lavere. Dette indikerer en reell 

handelslekkasje ut av regionen, sannsynligvis i retning Sverige.  

 

 

Figur 2-8. Utvikling i årlig omsetning for dagligvarehandel for kommunene i Nedre Glomma viser omsetningsvekst 

i begge kommuner, selv om Fredrikstad hatt en sterkere vekst enn Sarpsborg. 
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Figur 2-9. Årlig prosentvis endring i omsetning for dagligvarehandel for kommunene i Nedre Glomma viser at 

veksten i Sarpsborg og Fredrikstad var størst i årene 2006-2008. Deretter har den årlige utviklingen vært variabel. 

Tabell 2-4. Omsetningsutvikling dagligvarehandel, for perioden 2004-2011 viser at Fredrikstad har hatt en noe 

høyere gjennomsnittlig vekst enn Sarpsborg.  

Kommune Vekst 2004-2015 Gjennomsnittlig årlig vekst 

Sarpsborg 26 % 2 % 

Fredrikstad 48 % 4 % 
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Figur 2-10. Årlig prosentvis endring i omsetning for dagligvarehandel for Sarpsborg og Fredrikstad viser at de to 

kommunene i store trekk har hatt den samme utviklingen i perioden 2004-2015, med unntak for årene 2005-2006 

og 2012-2013, hvor Sarpsborg hadde en negativ vekst. 

 

 

Figur 2-11. Utvikling i omsetning i dagligvarehandelen pr bosatt i Nedre Glomma har stort sett fulgt den samme 

trenden perioden gjennom perioden 2004 -2015, selv om Fredrikstad har hatt en høyere stigning de siste årene i 

perioden. 
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2.5.4 Utvalgsvarer 

For de to kommunene i Nedre Glomma var omsetningsveksten for handel med utvalgsvarer 

vesentlig høyere i perioden 2004-2008 enn i perioden 2008-2015. Finanskrisen som inntraff i 

2008-2009 antas å gi størst utslag på handel med utvalgsvarer. I Sarpsborg har det vært mer 

eller mindre stillstand siden 2008, og omsetningen i 2015 ligger fortsatt under 2008-nivå. 

Utviklingen har ikke vært like negativ i Fredrikstad, men den årlige veksten er markant lavere 

etter 2008, se Figur 2-12 og Figur 2-13.  

For perioden sett under ett økte omsetningen i Fredrikstad med 51 %, mot 20 % i Sarpsborg. 

Årlig gjennomsnittlig vekst lå på hhv 4 % og 2 % for de to kommunene, se Tabell 2-5. Begge 

kommunene hadde vesentlig mindre prosentvis vekst i 2008-2015 enn i de foregående 

årene, Sarpsborg hadde 1 % lavere omsetning i 2009 enn i 2008, og hele 5 % lavere 

omsetning i 2013 enn i 2012, mens Fredrikstad hadde en økning på mellom 2 og 4 % fra 

2008, etter at gjennomsnittlig årlig økning frem mot 2008 lå på 6 %.  

Omsetning pr bosatt følger parallelt stigende kurver for Sarpsborg og Fredrikstad fram til 

2008. Etter dette har Fredrikstad hatt en fortsatt økning, mens Sarpsborg har ligget på det 

samme nivået som i 2008. I 2015 hadde Fredrikstad en omsetning av utvalgsvarer på 26 000 

kr pr bosatt, mens tilsvarende i Sarpsborg var 23 000. For Nedre Glommaregionen var snittet 

på 25 000, mens landsgjennomsnittet for 2015 var på kr 27 000 (8 % differanse). En 

eventuell handelslekkasje ut av Nedre Glommaregionen er ikke like påviselig for utvalgsvarer 

som for dagligvarer. 

 

 

Figur 2-12. Utvikling i årlig omsetning for utvalgsvarehandel for kommunene i Nedre Glomma, viser at det har 

vært en jevn økning i Fredrikstad perioden igjennom, mens omsetningen i Sarpsborg ikke har økt siden 2008. 
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Figur 2-13. Årlig prosentvis endring i omsetning for utvalgsvarehandel for kommunene i Nedre Glomma viser at 

det har vært lav omsetningsøkning for både Sarpsborg og Fredrikstad etter 2008, men at det har vært en positiv 

utvikling etter 2013. 

Tabell 2-5. Omsetningsutvikling for utvalgsvarehandel for perioden 2004-2015, viser at Fredrikstad har hatt en 

større omsetningsvekst enn Sarpsborg. For begge kommunene kom den største veksten i perioden 2006-2008. 

Etter 2008 har veksten vært variabel. 

Kommune Vekst 2004-2015 Gjennomsnittlig årlig vekst 

Sarpsborg 20 % 2 % 

Fredrikstad 51 % 4 % 

 

 



Handelsanalyse Fredrikstad sentrum 20 

 

Værste AS Asplan Viak AS 

 

 

Figur 2-14. Årlig prosentvis endring i omsetning for utvalgsvarehandel i Sarpsborg og Fredrikstad, viser at de to 

kommunene stort sett har hadde den samme utviklingen fram til 2008. Etter dette har Fredrikstad hatt en lav, jevn 

vekst, mens Sarpsborg har hatt svak eller negativ vekst. 

 

Figur 2-15. Utvikling i omsetning pr bosatt i kommunene i Nedre Glomma, viser at etter en tilnærmet lik 

forbruksutvikling fram til 2008, har Fredrikstad hatt en svak vekst i omsetningen pr. bosatt, mens Sarpsborg har 

hatt en nedgang.  

 

2.5.5 Handel med plasskrevende varer 

Handel med møbler, hvitevarer, malingsutstyr og lignende, samt byggevarer og hagesenter 

har gjerne et større geografisk nedslagsfelt enn dagligvarer og utvalgsvarer, og lokaliseres 

gjerne i områder med god biltilgjengelighet. Det er således ikke like relevant å se på 
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dekningsgrader innenfor en kommunegrense for disse varegruppene som for dagligvarer og 

utvalgsvarer.  

Fredrikstad kommune har den største omsetningen for møbler, hvitevare med mer i Østfold, 

etterfulgt av Sarpsborg. Frem til 2006 var omsetningen omtrent like stor i de to kommunene, 

se Figur 2-16. Etter en reell nedgang i omsetning fra 2008 til 2010 steg omsetningen i 

Sarpsborg i 2011. Fredrikstad hadde en reell nedgang fra 2007 til 2009, samt fra 2010 til 

2011. Også Moss og Halden har hatt en reell nedgang i omsetning fra 2006/2007. 

Fredrikstad har høyest omsetning også for byggevarer og hagesenter, etterfulgt av Rygge og 

Sarpsborg, se Figur 2-17. Omsetningen gikk gradvis nedover i perioden 2007-2009, før den 

begynte å stige igjen i 2010, men omsetningen i 2011 var fortsatt lavere enn i 2007. I 

Sarpsborg har omsetningen stort sett stått i ro siden 2006, og i 2011 hadde Rygge høyere 

omsetning enn Sarpsborg. For de andre kommunene i Ytre Østfold har det ikke vært noen 

vesentlig omsetningsøkning for denne varegruppen.  

 

 

Figur 2-16. Utvikling i årlig omsetning for handel med møbler, hvitevarer mm for kommunene i Ytre Østfold viser 

at omsetningen var omtrent like stor i Sarpsborg og Fredrikstad frem til 2006. Deretter har omsetningen fortsatt å 

øke i Fredrikstad mens det har stått mer eller mindre i ro i Sarpsborg.  
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Figur 2-17. Utvikling i årlig omsetning for handel med byggevarer og hagesenter for kommunene i Nedre Glomma 

viser at etter en periode med svak eller varierende vekst, har begge kommuner hatt en markant vekst etter 2013. 

2.6 Bydelsnivå 

Ved å analysere omsetningsstatistikk på postsonenivå er det sett på hvordan handelen 

fordeler seg mellom ulike soner i Fredrikstad.  

SSB leverer kun omsetningsstatistikk for soner med minst tre ulike aktører for en gitt 

varegruppe, hvilket medfører at det kun er tilgjengelig statistikk for alle varegrupper sentrum 

og Rolvsøy i Fredrikstad. Figur 2-18 viser avgrensning av fire ulike handelssoner i Nedre 

Glommaregionen.  

I Fredrikstad ligger alle butikkene i sentrum i én postsone. For ikke å få med større 

handelsområder i postsoner som bare delvis inngår i Fredrikstad sentrum er Gamlebyen og 

Værsteområdet ikke inkludert i sentrum i denne delen av analysen.  
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Figur 2-18. Handelssoner i Fredrikstad, basert på postsoner 
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Figur 2-19. Detaljvarehandel 2015 og postsoneinndeling for Fredrikstad sentrum 

 



Handelsanalyse Fredrikstad sentrum 25 

 

Værste AS Asplan Viak AS 

 

Detaljvarehandel  

Rolvsøy har over de senere år vokst til å bli den største handelssonen mht. omsetning i 

Fredrikstad for detaljvarehandel sett under ett, se Figur 2-20.  

 

Figur 2-20. Utvikling i årlig omsetning for detaljvarehandel i Sarpsborg og Fredrikstad  

Omsetningen på Rolvsøy passerte Fredrikstad sentrum i 2007, og har fortsatt å vokse mens 

omsetningen i sentrum har stått mer eller mindre i ro. Dette betyr at sentrum gradvis har tapt 

markedsandeler, først og fremst til fordel for Rolvsøy, se Tabell 2-6 og Figur 2-21.  

Tabell 2-6. Delområdenes andel av samlet omsetning i Fredrikstad, detaljvarehandel 

 

 

 

Delområde/andel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fredrikstad sentrum 26 % 25 % 25 % 23 % 23 % 22 % 22 % 21 % 21 % 20 % 19 % 18 % 

Rolvsøy 19 % 19 % 20 % 22 % 23 % 24 % 25 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 

Resten av Fredrikstad 54 % 55 % 55 % 55 % 53 % 53 % 53 % 53 % 53 % 54 % 55 % 55 % 
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Figur 2-21. Delområdenes andel av samlet omsetning for detaljvarehandel i Fredrikstad viser en gradvis 

reduksjon av sentrums andel til fordel for Rolvsøy. Markedsandelen til «resten av Fredrikstad» er relativ stabil.  

Dagligvarehandel 

Dagligvarehandel har tradisjonelt vært lokalisert i bykjernene, men har gradvis blitt flyttet ut i 

boligområder og avlastingssentre. I 2007 overgikk dagligvareomsetningen på Rolvsøy den 

samme for Fredrikstad sentrum. Begge soner har siden dette hatt en nedgang i omsetning, 

men Rolvsøy har opprettholdt sitt overtak, se Figur 2-22.  

 

Figur 2-22. Utvikling i årlig omsetning for dagligvarehandel for større handelskonsentrasjoner viser at Fredrikstad 

har det vært en nedadgående trend for sentrum siden 2007, samtidig som det var en markant oppgang for 

Rolvsøy i frem til 2009. 

I Fredrikstad foregår omtrent all dagligvarehandel utenom sentrum og kjøpesenterområdet 

på Rolvsøy, og markedsandelen for andre deler av kommunen har gradvis økt gjennom hele 
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perioden, først i perioden på bekostning av sentrum, men senere også på bekostning av 

Rolvsøy, se Tabell 2-7 og Figur 2-23.  

 

Tabell 2-7. Delområdenes andel av samlet omsetning i Fredrikstad, dagligvarehandel 

Delområde/andel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fredrikstad sentrum 14 % 14 % 13 % 13 % 11 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 % 

Rolvsøy 11 % 10 % 10 % 13 % 13 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 

Resten av Fredrikstad 75 % 75 % 77 % 74 % 75 % 78 % 79 % 81 % 82 % 83 % 84 % 84 % 

 

 

Figur 2-23. Delområdenes andel av samlet omsetning i Fredrikstad, dagligvarehandel 
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Utvalgsvarer 

Handel med utvalgsvarer foregår typisk i sentrum og på kjøpesentre. Fredrikstad sentrum 

har gjennom hele perioden hatt den største omsetningen for utvalgsvarer, Figur 2-24. 

Samtidig har Fredrikstad sentrum gjennom hele perioden gradvis tapt markedsandeler til 

fordel for Rolvsøy, se Tabell 2-8 og Figur 2-25. Resten av kommunen har hatt omtrent 

samme markedsandel i hele perioden.  

 

Figur 2-24. Utvikling i årlig omsetning for utvalgsvarehandel for større handelskonsentrasjoner i Fredrikstad  

 

Tabell 2-8. Delområdenes andel av samlet omsetning i Fredrikstad, utvalgsvarehandel 

Delområde/andel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fredrikstad sentrum 54 % 53 % 54 % 52 % 51 % 51 % 50 % 48 % 

Rolvsøy 18 % 18 % 17 % 18 % 21 % 22 % 22 % 25 % 

Resten av Fredrikstad 27 % 30 % 29 % 30 % 28 % 27 % 28 % 26 % 
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Figur 2-25. Delområdenes andel av samlet omsetning i Fredrikstad, utvalgsvarehandel 

2.7 Dekningsgrader 

Basert på omsetningsstatistikk fra for hele Norge sett under ett er det beregnet 

gjennomsnittlig forbruk pr person for utvalgte varegrupper, se Tabell 2-9. Dette forbruket 

legges til grunn ved beregning av dekningsgrad for de enkelte kommunene i Ytre Østfold og 

Nedre Glommaregionen. 

Tabell 2-9 Forbruk pr person for ulike varegrupper 2015 

Varegruppe 
Forbruk pr person  

- Norge 

Forbruk pr person   

- Nedre Glomma 

Detaljvarehandel            77 998   73 418  

Dagligvarer                 33 655   26 161  

Utvalgsvarer                27 172   24 991  

Møbler og hv      10 090   10 664  

 Bygg./Hages.      7 475   11 517  

 

Tabell 2-10 Dekningsgrad for Nedre Glomma 2015 (verdier i prosent) 

Kommune Detaljvarehandel           Dagligvarer                Utvalgsvarer               Møbler mm  Bygg./Hages.     

Sarpsborg 92  79  93  117                  119  

Fredrikstad 97 81 97 104 157 
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Figur 2-26. Dekningsgrad for detaljvarehandel for ulike kommune i ytre Østfold 2011, og Nedre Glomma 2015 

 

Figur 2-27. Dekningsgrad for dagligvarehandel for ulike kommune i ytre Østfold 2011 og Nedre Glomma 2015 

 

 

Figur 2-28. Dekningsgrad for handel med utvalgsvarer for ulike kommune i ytre Østfold 2011 og Nedre Glomma 

2015 
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Figur 2-29. Dekningsgrad for handel med møbler, hvitevarer mm for ulike kommune i ytre Østfold 2011 og Nedre 

Glomma 2015 

 

Figur 2-30. Dekningsgrad for handel med byggevarer og hagesentre for ulike kommune i ytre Østfold 

Analysen viser handelslekkasje for både dagligvarehandel og handel med utvalgsvarer for 

både Sarpsborg og Fredrikstad. Dagligvarehandel lå i 2015 på under 80% i begge 

kommuner, og har sunket siden 2011. Handel med utvalgsvarer lå på 93-95 % i 2011. I 2015 

har andelen sunket til 85% i Sarpsborg, mens den har steget til 96% i Fredrikstad. 

Bykommuner av Sarpsborg og Fredrikstads størrelse har som regel en dekningsgrad på 

rundt 100 % for dagligvarehandel, så en andel på under 80 % må anses som lavt. Begge 

varegrupper kan sannsynligvis relateres til «svenskehandel», og da spesielt 

dagligvarehandel. For svært mange vil det være naturlig å bruke bil i forbindelse med 

dagligvarekjøp, og tilbudet bør i teorien således ligge så nær boligen eller arbeidsplassen 

som mulig, for å minimere transportarbeidet. Hvis mange bosatte i Nedre Glommaregionen 

foretar dagligvarekjøp i Sverige betyr dette en reise på 70-80 km (tur/retur) for hver 

innkjøpstur. 
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3 FRAMTIDIG HANDELSUTVIKLING I SENTRUM 

Analysene av omsetning av detaljvarer i Fredrikstad, viser at sentrums taper har tapt 

markedsandeler til Rolvsøy i løpet av de siste 10 årene. Samtidig har Fredrikstad kommune 

en målsetting om å styrke sentrumshandelen. For å muliggjøre en slik utvikling, er det viktig 

at nye handelstiltak i sentrum bygger opp om det eksisterende tilbudet, slik at området 

framstår som et sammenhengende, attraktivt handelsområdet.  

 

Figur 3-1 Tetthet av bosatte (2016) og ansatte (2015) i Fredrikstad sentrum 

Figur 3-1 viser hvilke områder i Fredrikstad som har særlig høy tetthet av bosatte og ansatte, 

og gir et bilde av hvor i byen det er mest aktivitet. I tillegg viser figuren tre lokaliseringer som 

har vært diskutert som mulige utviklingsområder for handel, og en stiplet sirkel som viser 

hvilket område som er innenfor 500 meter fra tyngdepunktet i sentrum. Tyngdepunktet er det 

området som har høyest tetthet av bosatte og ansatte.  

Figuren viser at området Værste har den mest sentrale lokaliseringen av de tre områdene. 

Værste ligger innenfor området som har høy tetthet av bosatte og ansatte, mens både 

Hassingen og Dammyr ligger i områder med middels tetthet. Målt i luftlinje fra sentrums 

tyngdepunkt, ligger også Værste noe bedre lokalisert enn Dammyr, mens Hassingen ligger 

lenger ut.  

Jernbanelinjen utgjør i dag en barriere, og en tydelig avgrensning av sentrum. Både 

Hassingen og Dammyr ligger på utsiden av denne. En framtidig endring av jernbanetraseen 
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kan endre denne barriere virkningen. Tetthetsanalysen er imidlertid ikke påvirket av 

barrierevirkninger, hverken fra elva eller jernbanen.  

En handelsutvikling på Værste vil ha større potensial for å bidra til god sentrumsutvikling enn 

en tilsvarende utvikling på Dammyr og Hassingen. Dette forutsetter at det legges til rette for 

god gangtilgjengelighet mot sentrum, og at også andre prosjekter i området bidrar til et 

sammenhengende, fotgjengerorientert sentrum. 
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4 BEHOV FOR SALGSAREAL  

For å avgjøre om det vil være behov for ytterligere areal til handel i fremtiden, er det 

beregnet et framtidig arealbehov som følge av forventet befolknings- og forbruksvekst. 

Beregningen er gjennomført med en tidshorisont mot 2025. 

Beregningsgrunnlag og sentrale forutsetninger 

 Varegrupper: Beregningen er utført for to varegrupper; dagligvarer og utvalgsvarer, jf. 

nærmere definisjon i kapittel 2.3.  

 

 Befolkning: Antall bosatte 2015, samt fremskrevet befolkning for 2025 er hentet fra SSB 

(mellomalternativ, MMMM). Tallene gir en total befolkningsvekst på 11% i perioden 

2015–2025. 

 

 Forbruksvekst: Det er regnet med at forbruk per person øker med 1,5 prosent per år. 

 

 Omsetning: Omsetning i eksisterende handelsvirksomheter i 2015 er innhentet fra SSB, 

For å beregne behov for salgsareal er det lagt til grunn en omsetning på 30 000 kr pr m2 

salgsareal (2011-situasjon) for alle varegrupper10.  

 

 Arealeffektivitet: Det er regnet med at omsetningen per areal øker med 0,5 prosent per 

år, dvs at omsetningen pr m2 salgsareal øker med 0,5 % hvert år (i faste priser). 

 

Resultat 

Befolkningsvekst og forbruksvekst gir følgende estimerte behov for nytt salgsareal innenfor 

varegruppene dagligvarer og utvalgsvarer i Fredrikstad fra 2015 til 2025: 

År Dagligvarer [m2] Utvalgsvarer [m2] Sum [m2] 

2015-2025         24 000             23 000         47 000 

 

Utviklingen av et handelstilbud på Værste med et salgsareal på rundt 26 000 m2, er godt 

innenfor det estimerte behovet for salgsareal i de to varegruppene de neste 10 årene.  

 

                                                

10 Basert på tall for ARAplan 2011, Aktørportal for norsk forbrukerrettet varehandel (Andhøy AS) 
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5 TRANSPORTGENERERING OG KLIMAGASSUTSLIPP 

Det er beregnet turgenering, transportomfang og klimagassutslipp i 2025 som følge av 

etablering av nytt kjøpesenter med 26 000 m2 handelsareal på Værsteområdet, ved bruk av 

ATP Handelsmodell. Se nærmere spesifisering av modellen i Vedlegg 1. Som 

sammenligningsgrunnlag er det gjort samme beregning av en tilsvarende etablering på 

Rolvsøy.  

I beregningene er det for enkelhetsskyld lagt til grunn 3 000 m2 dagligvarer og 23 000 m2 

utvalgsvarer (vi kjenner ikke eksakt varetypesammensetning). Øvrige områder i modellen 

vokse iht. trend. Det er også lagt til grunn en befolkningsvekst som følger kommuneplanen, 

dvs. at hovedtyngden av vekten kommer i sentrum og bybåndet mellom Fredrikstad og 

Sarpsborg.  

Modellberegningene viser følgende: 

Område Turer til sentrum Turer til Rolvsøy Økning i kollektivbruk CO2-utslipp 

Værste + 2 176 (19 %) - 395 (8 %) + 4% + 0,3 % 

Dikeveien - 972 (8 %) + 2 393 (28 %) - 2 % + 1,3 % 

 

Basert på modellberegningene kan en gjøre følgende betraktninger. 

Etablering av nytt kjøpesenter på Værste vil bidra til: 

 Flere sentrumsrettede innkjøpsreiser (øker med 19 %) 

 Redusere den skjeve markedsandelen til Rolvsøy på bekostning av sentrum  

 Økning i antall kollektivturer ifm. handel 

 Svak økning i klimagassutslipp fra handelsreiser i regionen.  

Etablering av tilsvarende kjøpesenter på Rolvsøy vil bidra til: 

 Vesentlig færre sentrumsrettede innkjøpsreiser sammenlignet med Værste (ned 8 %) 

 Ytterligere forsterkning av Rolvsøys markedsandel (28 % økning i antall turer) 

 Reduksjon i antall kollektivturer ifm. handel 

 Økning i klimagassutslipp fra handelsreiser i regionen 

Observert økning klimagassutslipp fra handelsreiser skyldes i første rekke svært lav 

kollektivandel i Nedre Glommaregionen. Dersom kollektivandelen øker på bekostning av bil 

frem mot 2025, vil en handelsetablering på Værste ventelig bidra til å redusere 

klimagassutslippene fra handelsreiser i regionen, som følge av at modellen viser en økning i 

antall kollektivturer. En tilsvarende etablering på Rolvsøy vil ikke kunne dra samme nytte av 

en eventuell økning i kollektivandelen da en etablering her gir en reduksjon i antall 

kollektivturer. Dette skyldes blant annet at Fredrikstad sentrum har den beste 

kollektivtilgjengeligheten og det beste kollektivtilbudet i kommunen – et tilbud det verken vil 

være grunnlag eller mulighet for å etablere på Rolvsøy. Se Figur 5-1. 

Fredrikstad sentrum har også den beste biltilgjengeligheten i regionen, som betyr 

gjennomsnittlig kortest reisetid/avstand for bosatte i området med bil, se Figur 5-2. En økning 

i antall turer til sentrum på bekostning av Rolvsøy vil også kunne bidra til en reduksjon av 

klimagassutslippene dersom bilparken endres i mer miljøvennlig retning innen 2025.  
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Figur 5-1. Kollektivtilgjengelighet i Nedre Glommaregionen. Fredrikstad sentrum har det beste kollektivtilbudet og 

den beste tilgjengeligheten i regionen. 
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Figur 5-2. Biltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen. Fredrikstad sentrum har også den beste biltilgjengeligheten 

i regionen. 
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6 SAMMENLIKNING AV SENTRUMSAREALER 

SSB definerer sentrum som et område som er satt sammen av en eller flere 

sentrumskjerner, og en sone på 100 meter rundt. En sentrumskjerne er et område med minst 

fire ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må 

offentlig administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller kulturell virksomhet, 

underholdning eller annen tjenesteyting være representert. Avstanden mellom 

virksomhetene må ikke være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte i 

sentrumssonen.  

For å få et inntrykk av den faktiske og relative størrelsen på sentrumsarealet i Fredrikstad, er 

det hentet ut ulike data som belyser dette. Tabell 6-1 viser hvordan sentrumsarealet, etter 

SSBs definisjon, varierer mellom de 15 største kommunene i Norge.  

 

Tabell 6-1 Sammenlikning av sentrumsarealer 

 

 

Fredrikstad har relativt lite sentrumsareal, kun 269 dekar. Også i forhold til innbyggertallet i 

kommunen er dette lite, med kun 3 m2 sentrumsareal pr innbygger i kommunen. Fredrikstad 

sentrum er imidlertid ikke tett utnyttet dersom vi måler dette i antall ansatte, med 18 ansatte 

pr dekar sentrumsareal. Dette er sammenliknbart med Lillestrøm og Kristiansand, men 

lavere enn Bergen og Trondheim. Ser vi på tetthet av ansatte i varehandel, ligger Fredrikstad 

relativt høyt, høyere enn både Bergen og Trondheim, og på nivå med Tromsø.  

Et stort sentrumsareal er ikke nødvendigvis et godt mål på sentrumets rolle i kommunen. 

Tvert imot kan et kompakt sentrum, med bredt utvalg av varer og tjenester vil kunne bidra til 

å redusere transportbehov og føre til at sentrumsområdet oppleves som attraktivt og 

levende.  

Tallene i Tabell 6-1 tyder på at selv om Fredrikstad sentrum er relativt lite, er det fremdeles 

rom for bedre utnyttelse gjennom for eksempel flere arbeidsplasser og flere bosatte i byen.  

Nedenfor presenteres sentrale størrelser fra Tabell 6-1 i figurform.  

 

Kommune

Befolkning i 

kommunen

Ansatte, 

varehandel, i 

kommunen

Sentrums- 

areal, 

dekar

Ansatte i 

sentrum

Ansatte pr. 

dekar i 

sentrum

Ansatte i 

sentrum, 

varehandel

Ansatte i 

varehandel 

i sentrum, 

per. dekar

Andel av 

kommunens 

ansatte innen 

varehandel som 

arbeider i 

sentrum

Sentrums- 

areal (m2) 

per bosatt i 

kommunen

Bosatte i 

sentrum

Bosatte pr 

dekar i 

sentrum

Oslo 658 390 29 297 10 016 225 606 23 14 658 1,5 50 % 15 146 744 15

Bergen 277 391 13 856 1 480 36 893 25 3 831 2,6 28 % 5 17 089 12

Trondheim 187 353 9 825 1 025 27 335 27 3 045 3,0 31 % 5 7 418 7

Stavanger 132 644 6 225 778 15 526 20 1 946 2,5 31 % 6 5 560 7

Bærum 122 348 5 196 277 8 043 29 1 891 6,8 36 % 2 1 331 5

Kristiansand 88 447 4 825 665 13 247 20 1 503 2,3 31 % 8 4 514 7

Fredrikstad 78 967 3 296 269 4 727 18 889 3,3 27 % 3 1 762 7

Sandnes 74 820 4 194 405 5 818 14 1 193 2,9 28 % 5 2 182 5

Tromsø 73 480 4 120 371 11 099 30 1 193 3,2 29 % 5 2 353 6

Drammen 67 895 3 460 406 6 672 16 1 003 2,5 29 % 6 3 161 8

Asker 60 106 3 257 156 3 804 24 744 4,8 23 % 3 753 5

Sarpsborg 54 678 2 044 226 3 532 16 507 2,2 25 % 4 2 328 10

Skien 53 952 2 420 317 4 146 13 460 1,5 19 % 6 1 761 6

Skedsmo 52 522 3 553 264 4 884 19 750 2,8 21 % 5 2 169 8

Bodø 50 488 2 552 292 7 423 25 714 2,4 28 % 6 2 016 7



Handelsanalyse Fredrikstad sentrum 39 

 

Værste AS Asplan Viak AS 

 

 

Figur 6-1 Ansatte og bosatte i sentrum, pr. dekar, 15 største kommuner i Norge 

 

 

Figur 6-2 Sentrumsareal i dekar, sortert etter befolkningsmengde i kommunen (Oslo er holdt utenfor) 
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Figur 6-3 Ansatte i varehandel 2015, sortert etter befolkningsmengde i kommunen (Oslo er holdt utenfor) 

 

 

Figur 6-4 Sentrumsareal i dekar, sortert etter befolkningsmengde i kommunen (Oslo er holdt utenfor) 
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7 ANBEFALINGER 

Analysene av omsetningen i ulike handels/postsoner viste at sentrum taper markedsandeler 

til Rolvsøy, som siden 2008 har hatt en høyere omsetning av detaljvarer enn sentrum. Dette 

er en utfordring i forhold til Fredrikstad kommunes målsetning om å styrke sentrumshandel. 

Befolkningsvekst og økt kjøpekraft gir et teoretisk utbyggingspotensial for nytt handelsareal i 

kommunen på 47 000 m2 for perioden 2015-2025. I utgangspunktet bør så mye som mulig av 

dette vekstbehovet lokaliseres til sentrumsområdet for å optimalisere beliggenheten i forhold 

til bosetningsstrukturene i kommunen. Sentrum har en klart mer sentral beliggenhet i forhold 

til de tyngste bosetningskonsentrasjonene i kommunen, sammenliknet med Rolvsøy, se 

Figur 7-1. 

 

Figur 7-1 Befolkningskonsentrasjoner, Fredrikstad 

En handelslokalisering i området Værste kan utgjøre en naturlig sentrumsutvikling i 

umiddelbar nærhet til eksisterende sentrumssone, gitt at det legges til rette for god 

tilgjengelighet for gående. Etablering av et salgsareal på rundt 26 000 m2 vil være godt 

innenfor beregnet behov for handelsareal til dagligvarer og utvalgsvarer fram mot 2025. 

Etablering av kjøpesenter på Værste vil kunne bidra til å øke antall handelsreiser til sentrum, 

og derigjennom redusere den skjeve markedsandelen til Rolvsøy på bekostning av sentrum.  

Etablering av kjøpesenter på Værste vil også kunne bidra til en økning i antall kollektivturer 

ifm. handlereiser, som på sikt også vil kunne bidra til en reduksjon i klimagassutslipp dersom 

kollektivbruken i Nedre Glomma etter hvert endres i en mer miljøvennlig retning.  
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VEDLEGG 1: BESKRIVELSE AV ATP-HANDELSMODELLEN 

ATP-handelsmodell som analyseverktøy 

Generelt om modellen 

Handelsmodulen i ATP-modellen bygger på en gravitasjonstankegang, der reiseavstanden 

mellom handelstilbud og kunde og handelstilbudets omfang er bestemmende for hvor 

kundene handler. I modellen beregnes forutsetninger for varehandel som en funksjon av 

følgende tre forhold: 

 Hvor kjøpekraften finnes (boliger og arbeidsplasser) 

 Hvor handelstilbudet finnes (omsetning) 

 Innkjøpsreisenes avstandsfølsomhet (målt i reiseavstand/reisetid) 

Inngangsdata til modellen er basert på stedfestet informasjon om bosetting, handelsbedrifter 

og andre virksomheter (adressenivå, som aggregeres til grunnkretsnivå). Det etableres en 

avstandsmatrise basert på definerte handelssoner, med ett handelstyngdepunkt i hver sone. 

Dette tyngdepunktet er utgangspunktet for beregning av avstander i modellen 

(gjennomsnittlig avstand hjem–handelstilbud for bosatte i hver enkelt grunnkrets og 

arbeidsplass–handelstilbud for ansatte i hver grunnkrets). For hver grunnkrets beregnes en 

gjennomsnittlig reiseavstand til alle handelstilbud i analyseområdet. Handelstyngdepunktet i 

hver sone er valgt med basis i handelstilbudets fordeling. Noen kommuner er definert som én 

handelssone, andre er delt opp i flere, individuelle handelssoner.  

I modellen kan det beregnes hvordan et nytt handelstilbud vil kunne påvirke eksisterende 

handelskonsentrasjoner i analyseområdet. Modellen bygger på empiri om handlevaner for 

ulike typer varer og på kunnskap om reisemotstand for innkjøpsreiser (som igjen gir en 

indikasjon på sannsynligheten for å reise til de ulike handelstilbudene i analyseområdet).  

Med modellen kan en beregne eventuelle endringer i omsetning og markedsandel for de 

enkelte handelstilbudene i analyseområdet, som følge av en etablering av et nytt tilbud 

(eventuelt utvidelse av eksisterende). Beregningene kan gjøres for ulike varegrupper. 

Modellen gir dermed et godt grunnlag for å analysere konkurranseforholdet mellom ulike 

områder. Modellen viser også hvordan en ny handelsetablering, eller en utvidelse av 

eksisterende, påvirker transportomfang, og påfølgende CO2-utslipp i regionen. 

Reisemiddelfordeling er bestemt med utgangspunkt i tilgjengelige reisevanedata. 

Fordelingen er avhengig av reiseavstander og hvor handelstilbudet er lokalisert (bykjerne, 

eksternt kjøpesenter, etc.). CO2-beregningene er basert på enhetsverdier for drivstofforbruk 

og CO2-utslipp pr km for privatbil og buss. Antall innkjøpsturer pr dag og personbelegg pr bil, 

hentet fra tilgjengelige reisevanedata, inngår som grunnlag for beregningene. 

Beregningsresultatet er samlet transportarbeid i forbindelse med handleturer (utkjørte km) og 

tonn CO2-utslipp. Tiltaket er sammenliknet med et 0-alternativ, der det forutsettes at dagens 

geografiske fordeling av varehandelen opprettholdes. 
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Beregningsgrunnlag og sentrale forutsetninger 

 Turgenerering: Generering av innkjøpsturer per person er basert på reisevanedata. 

Reisevaneundersøkelsen fra 2009/2010 viste at bosatte i Sarpsborg og Fredrikstad i 

gjennomsnitt gjennomførte ca. 0,9 innkjøps-/servicereiser per dag (én reise tur-retur 

regnes her som to reiser). I modellen er det regnet med at alle turer enten starter i bosted 

eller på arbeidssted. Med basis i RVU-data er følgende faktorer lagt til grunn for 

beregning av innkjøpsturer generert i den enkelte sone (en reise tur-retur = to reiser): 

 

o 0,84 innkjøpsturer per døgn per bosatt  

o 0,34 innkjøpsturer per døgn per ansatt     

 

 Omsetning: Omsetning i eksisterende handelsvirksomheter i 2011 er innhentet fra SSB, 

aggregert på kommunenivå for de enkelte kommuner som inngår i modellområdet. 

Omsetningen er deretter fordelt på soner med basis i antall sysselsatte i 

handelsvirksomheter i den enkelte sone (grunnkretsnivå i Sarpsborg og Fredrikstad, 

kommunenivå i resten av analyseområdet). NACE-kodene i de tre varegruppene ble 

koblet til NACE-koder i bedriftsregisteret (arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret) for å få 

fordelt ansatte i varehandelen i hver sone på varegrupper. For nye handelstilbud eller 

utvidelse av eksisterende tilbud legges det inn et salgsareal, som legges til grunn for 

beregning av omsetning. Det er lagt til grunn en omsetning på 30 000 kr pr m2 salgsareal 

(2011-situasjon) for alle varegrupper22.  

 

 Befolkning: Antall bosatte per grunnkrets er hentet fra SSB (2011-data). Befolkningen er 

fremskrevet til 2025 og 2040 basert på en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,2 %. 

 

 Arbeidsplass: Antall arbeidsplasser på grunnkretsnivå er hentet fra stedfestet 

bedriftsregister (kilde SSB).  

 

 Forbruksvekst: Det er regnet med at forbruk per person øker med 2 % per år. 

 

 Arealeffektivitet: Det er regnet med at omsetningen per areal øker med 0,5 % per år. 

 

 Avstandsmatrise: Avstand i reisetid mellom alle soner i analyseområdet er beregnet ved 

hjelp av ATP-modellen, basert på ELVEG-nettverket (database med alle kjørbare veger).  

 

 Avstandsfølsomhet: β-verdiene i uttrykket for reisemotstand er basert på den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen fra 2001.  Avstandsfølsomheten er høyest for dagligvarer, litt 

lavere for utvalgsvarer, og enda lavere for plasskrevende varer. Det legges dermed til 

grunn at en er villig til å reise lengst for å handle plasskrevende varer, kortest for å 

handle dagligvarer. Følgende β-verdier er benyttet: 

o Dagligvarer   β = 0,6 

o Fagvarer   β = 0,3 

o Plasskrevende varer  β = 0,15 

                                                

22 Basert på tall for ARAplan 2011, Aktørportal for norsk forbrukerrettet varehandel (Andhøy AS) 
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 Reisemiddelfordeling: Fordelingen er vurdert med basis i resultater fra den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen i 2009/2010, TØI rapport 1142/2011; Reisevaner i Sarpsborg og 

Fredrikstad 2009/2010. I modellen er reisemiddelfordelingen angitt som en funksjon av 

avstand og sentertype, jf. . Følgende sentertyper er definert:  

 

o 1: Sarpsborg sentrum, Fredrikstad sentrum 

o 2: Fredrikstad og Sarpsborg for øvrig (inkl. eksterne kjøpesentre) 

o 3: Modellområdet for øvrig (resterende kommuner) 

Reisemiddelfordeling lagt til grunn i modellen 

Reiselengde Bil (fører + passasjer) Kollektivtransport Gang-/sykkel Sentertype 

0–1 km 44% 1% 55% 1 

1–2 km 76% 4% 20% 1 

2–4 km 84% 9% 7% 1 

4–6 km 87% 9% 4% 1 

Mer enn 6 km 90% 9% 1% 1 

     

0–1 km 49% 1% 50% 2 

1–2 km 84% 1% 15% 2 

2–4 km 93% 2% 5% 2 

4–6 km 94% 3% 3% 2 

Mer enn 6 km 96% 3% 1% 2 

     

0–1 km 49% 1% 50% 3 

1–2 km 84% 1% 15% 3 

2–4 km 93% 2% 5% 3 

4–6 km 94% 3% 3% 3 

Mer enn 6 km 96% 3% 1% 3 

 

Generering av reiser (kjøpekraft) 

I modellen forutsettes det i utgangspunktet at det er balanse i handelsregionen. 

Handelsmodellen består av en genereringsdel og en attraheringsdel. Kjøpekraften er et mål 

på den enkelte sones handelsgenerering. Som en forenkling forutsettes det at innkjøpsturer 

skjer med utgangspunkt i bosted eller arbeidsplass.  

Genereringsdelen av modellen:  

Handel som genereres i en sone, dvs. etterspørsel etter varer i form av antall innkjøpsturer, er 

uttrykt som en lineær funksjon:  

Oi = k x ni 

der Oi er antall innkjøpsreiser som etterspørres i sone i, ni er kundegrunnlaget (bosatte + 

arbeidsplasser) i sone i, og k er en koeffisient som er et uttrykk for antall innkjøpsturer per 

person. 



Handelsanalyse Fredrikstad sentrum 45 

 

Værste AS Asplan Viak AS 

 

Kundegrunnlaget er splittet opp i antall bosatte (b) og antall personer med arbeidssted i 

sonen (a), og ni = bi + ai. Hvis kb og ka er genereringskoeffisienter som uttrykker antall 

innkjøpsturer per person for henholdsvis bosatte og personer med arbeidssted i sonen, kan 

antall innkjøpsreiser uttrykkes som: 

Oi = kb x bi + ka x ai 

Etter at samlet antall innkjøpsturer generert av bosatte og arbeidsplasser i sonen er 

beregnet, fordeles turene på varegrupper. Denne fordelingen kan gjøres på basis av 

reisevanedata, men i reisevaneundersøkelser skilles det som regel bare mellom 

dagligvarehandel og andre detaljvareinnkjøp. Dersom en ønsker en mer detaljert inndeling 

kan en gjøre egne reisevaneundersøkelser, eller fordele innkjøpene skjønnsmessig, 

eventuelt på bakgrunn av historiske data. I de fleste tilfeller vil generelle data være godt nok. 

Med basis i reisevanedata (RVU), kan det legges til grunn at en arbeidstaker i gjennomsnitt 

genererer cirka 0,3 innkjøp per dag og at en bosatt i gjennomsnitt generer 0,8 innkjøp pr dag. 

Basert på sammensetningen av boliger og arbeidsplasser i modellområdet som helhet betyr 

dette at 84 % av innkjøpene genereres med utgangpunkt i bolig og 16 % med utgangspunkt i 

arbeidsplasser. 

 

Attrahering av reiser (salgsareal/omsetning) 

Handelsmodellen benytter varehandelens salgsareal og omsetning som et mål på 

handelstilbudets attraktivitet. 

Attraheringsdelen av modellen: 

Attraktiviteten til et handelstilbud j er avhengig av størrelse og beliggenhet, og uttrykkes som: 

𝑊𝑗
𝛼·𝑒−𝛽𝑐𝑖𝑗 

der W er salgsarealet og cij er avstanden mellom handelstilbudet og sone i, og α og β er 

parametere i gravitasjonsformelen. Som det fremgår av likningen over er det salgsareal som 

har betydning for attraktiviteten, ikke omsetning. I praksis har en ofte bedre oversikt over 

omsetning enn salgsareal for dagens handel, men kun et anslag på areal for fremtidig 

handel. For dagens situasjon er det tatt utgangspunkt i omsetning, men dette er regnet om til 

salgsareal med basis i gjennomsnittstall for omsetning per areal. Det vil si at det er registrert 

omsetning som ligger til grunn for beregning av attraktiviteten til eksisterende handelstilbud. 

Geografisk fordeling av handelen: 

Fordeling av innkjøp på ulike handelstilbud beregnes med utgangspunkt i et handelstilbuds 

relative attraktivitet: 

𝑆𝑖𝑗 =  𝑂𝑖

𝑊𝑗
𝛼·𝑒−𝛽𝑐𝑖𝑗

∑ 𝑊𝑗
𝛼·𝑒−𝛽𝑐𝑖𝑗

𝑗

 

der Sij er samlet antall innkjøpsturer fra sone i til handelstilbud j og Oi er summen av alle 

innkjøpsturer som blir generert av befolkningen i sone i. Summerer vi alle S for regionen får 
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vi totalt antall innkjøpsturer gjennomført i regionen. I modellen forutsettes det at antall 

innkjøpsturer er proporsjonal med omsetningen i hver varegruppe. 

De to koeffisientene i uttrykket α og β, estimeres som regel på bakgrunn av empiriske data 

for handel og reisevaner. 

Koeffisienten α er en ”skaleringsfaktor”, som sier noe om hvor stor vekt handelssenterets 

størrelse får i totaluttrykket – sett i sammenheng med reisemotstanden. En α som er større 

enn 1 tilsier at størrelsen er relativt sett viktigere enn avstandsfaktoren (slik at et 

handelssenter som dobler sitt salgsareal vil mer enn doble attraktiviteten), mens α mindre 

enn 1 betyr at en dobling av salgsarealet gir mindre enn en dobling av attraktiviteten.  

Reisemotstand 

Reisemotstanden er et uttrykk for hvordan reiselengden påvirker valg av handelssted. Denne 

uttrykkes som en logaritmisk funksjon:  

𝑓(𝑑) = 𝑒−𝛽∗𝑑 

der: 

 β er et uttrykk for avstandsfølsomhet  

 d er gjennomsnittlig reiseavstand målt i km 

Avstandsfølsomheten, som styres av β-verdien, varierer for ulike varetyper. Dagligvarer er et 

eksempel på varer med stor avstandsfølsomhet. Kunder unngår i stor grad å kjøre langt, fordi 

det er noenlunde like tilbud mange steder. Andre varegrupper hvor utvalg og pris betyr mer, 

har lavere avstandsfølsomhet. Jo lavere β-verdi, jo større tilbøyelighet har en til å reise langt 

for å foreta et innkjøp. I modellberegningene er det brukt β-verdier basert på RVU-data for 

2001, som er de samme som ble brukt i Trondheimsmodellen (Asplan Viak, 2011).  

Gjennomsnittlig avstand for alle bosatte og ansatte i hver grunnkrets til alle handelstilbud i 

analyseområdet er beregnet med ATP-modellen. Reiseavstandene er beregnet med basis i 

dagens vegnett, basert på veivalget som gir kortest reisetid. 

Transportarbeid og CO2-utslipp 

Transportarbeidet beregnes på grunnlag av antall handleturer per dag (ca 1 pr person pr dag) 

og bilandel hentet fra reisevanedata.  

CO2-utslippet beregnes på grunnlag av antall kjørte km mellom de ulike sonene og 

gjennomsnittstall for CO2-utlipp pr km23. 

                                                

23 TØI-rapport 924/2007 Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-

2019 gir forslag til utslippsfaktorer for CO2 for år 2007, og forventet reduksjon frem mot 2020. For lette biler er 

forslag til utslippsfaktor 150 g CO2 pr km for kjøring i jevn hastighet (50 – 80 km/t) og 190 g CO2 for bykjøring, med 

en forventning om 15-30 % reduksjon i utslipp per km frem til 2020.  


