
Prosjekt Værstetorvet

Effekt på sentrumshandelen
Oppsummering av Prognosesenterets rapport

17.09.2018
Værste AS og Scala Eiendom AS



Oppsummering

Page 2

§ Prognosesenterets analyser forsøker å simulere utvikling i detaljhandelen i Fredrikstad før og etter 
Værstetorvet. Den tilhørende rapporten er interessant, men fremstår noe bastant i sine konklusjoner gitt 
usikkerheten i både data og modellverk. 

§ Basert på Prognosesenterets analyse vil en etablering av Værstetorvet øke den totale sentrumshandelen 
med 20-40%. Kaken blir med andre ord større, og sentrum tar tilbake handel fra omkringliggende områder 
– hvilket er i tråd med målsettingen til Værstetorvet. 

§ Fordelingen av sentrumshandelen (kakestykkene) vil også endre seg etter Værstetorvet, og i følge 
Prognosesetneret vil Torvbyen og dagens gatesentrum få en redusert omsetning. Analysen overvurderer 
derimot trolig den negative effekten Værstetorvet har på dagens gatesentrum. 

§ Det er en grov forenkling ved Prognosesenterets analyse at de ser bort i fra befolkningsvekst og tilhørende 
handelsutvikling over tid. Faktum er at det har vært en betydelig vekst i butikkhandelen i Fredrikstad 
kommune de siste årene.

§ Værste og Scala Eiendom har forsøkt å simulere utviklingen i butikkomsetning frem mot et estimert 
åpningstidspunkt på Værstetorvet i 2021. Våre estimater tar utgangspunkt i Prognosesenterets analyser, 
men hensyntar i tillegg befolkningsvekst og konsumprisindeks (KPI), og viser en vesentlig redusert negativ 
påvirkning på Torvbyen og dagens gatesentrum enn det Prognosesenteret argumenterer for. 



Prognosesenterets rapport simulerer forventet handelsutvikling i Fredrikstad, men 
fremstår noe bastant i sine konklusjoner gitt de mange usikkerhetene i modellen
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Serveringsomsetning er inkludert i 
Prognosesenterets analyserAnalysen tar ikke høyde for befolkningsvekstDen totale sentrumsomsetningen øker

• I motsetning til SSB inkluderer Prognosesenterets 
servering i deres estimat for handel i sentrum

• Så vidt vi kan forstå vurderer Prognosesenteret at 
Værstetorvet vil få like stor innvirkning på 
serveringsomsetning som på butikkhandel 

• Siden Værstetorvet vil ha mindre grad av 
servering er vi spørrende til om denne antagelsen 
er korrekt (kanskje snarere tvert i mot?)

• Fredrikstad er en by i vekst, og for hver nye 
innbygger øker handelen med NOK ~78 000,-

• Prognosesenteret tar ikke høyde for 
befolkningsvekst i deres analyse

• I 2021, når Værstetorvet er planlagt ferdigstilt, har 
forventet omsetning i sentrum vokst med 
anslagsvis 275 MNOK kun basert på KPI og 
befolkningsvekst2

• Ambisjonen med Værstetorvet har vært å ta 
handelen tillbake til sentrum

• Samtlige scenarier i Prognosesenterets rapport 
viser at totalomsetningen i sentrum øker som 
følge av Værstetorvet 

• Kaken blir med andre ord større, mens 
fordelingen av kakestykkene endrer seg

Prognosesenteret overvurderer trolig den 
negative effekten Værstetorvet har på 

omsetningen i sentrum

Befolkningsvekst er en viktig driver for 
handelsomsetning, og det er en svakhet ved 

rapporten at dette ikke hensyntas

Værstetorvet øker den totale 
sentrumsomsetningen med 20-40%, hvilket er 

positivt for Fredrikstad by

Scenario Ikke justert1 Justert1 Delta

Alt. 1 – lav -19% -11% 8%

Alt. 1 – med -21% -12% 9%

Alt. 1 – høy -23% -13% 10%

Alt. 2 -12% -7% 5%

Alt. 3 20% 11% -9%

Endring sentrumsomsetning ujustert/justert for servering
Endring i % fra dagens situasjon

1) Kolonnen "Justert" antar at serveringsomsetningen i sentrum er upåvirket av Værstetorvet. Ujustert antar at serveringen minker like mye som handel som følge av Værstetorvet
2) Benytter SSBs hovedmål for befolkningsvekst i Fredrikstad, og holder omsetning per capita konstant på 2017 nivå med 2% årlig KPI-justering

1 590
1 865

275

2017 2021

1 590
1 960 2 001 2 012 2 062 2 228

Modellert 
nåsituasjon

Alt. 1 - Lav Alt. 1 -
Medium

Alt. 3 Alt. 1 - Høy Alt. 2

23% 26% 27% 30% 40%

Totalomsetning sentrum for de ulike alternativene
NOK i millioner

Utvikling av sentrumsomsetning frem til 2021
NOK i millioner

321

Dersom vi likevel støtter oss på Prognosesenterets analyser har vi tre kommentarer/bemerkninger til rapporten:



Målet med Værstetorvet har vært å bidra til å ta handelen tilbake til bysentrum. 
Prognosesenterets rapport viser at denne målsettingen oppnås. 
- Rapporten konkluderer med at den totale sentrumshandelen øker med 20-40% som følge av Værstetorvet 

1 590

1 960 2 001 2 012 2 062
2 228

Alt. 3 - MediumAlt. 0 - Modellert 
nåsituasjon

Alt. 1 - Lav Alt. 1 - Medium Alt. 1 - Høy Alt. 2 - Medium

+23% +26% +27% +30% +40%

Prognosesenterets estimert for utvikling i sentrumshandelen etter realisering av Værstetorvet
NOK i tusen

Prognosesenteret har lagt fire forskjellige scenarier til grunn 
for sin modulering:

Alt. 0: Nåsituasjon
Modellert dagens handelssituasjon i Fredrikstad 

Alt. 1: Værste – 26 000 kvm nytt handelsareal
Alt 1 er simulert med tre scenarioer på attraktivitet på Værstetorvet (hvor 
attraktivt tilbudet der blir): Lav, medium og høy score

Alt. 2: Østfoldhallen reduseres og 2/3 av butikkene flyttes til Værste
Forutsetter Medium attraktivitet på Værstetorvet.

Alt. 3: Styrket sentrum, sterkt redusert Værste og ny jernebanestasjon
Sentrumssamarbeidets prefererte alternativ. Forutsetter Medium attraktivitet på 
Værstetorvet.

Alternativene er rangert fra minst til størst totalmarked i sentrum

Værstetorvet

1
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Det er en grov forenkling ved Prognosesenterets analyse at de ser bort i fra 
befolkningsvekst og tilhørende handelsutvikling over tid

§ Butikkhandelen i Fredrikstad, eksklusive servering, har i snitt vokst med 3,4% i året siden 2012, totalt 970 millioner
§ Bare siden lanseringen av Værstetorvet i 2015 har butikkhandelen i Fredrikstad vokst med 432 millioner, kun 12% 

av denne veksten har kommet i sentrum
§ Hadde sentrum isteden klart å ta halvparten av veksten siden 2015 ville majoriteten av det tapet Torvbyen og 

gatesentrum hevder de vil ha som følge av Værstetorvet, være dekket inn

2

1 106 1 113 1 085 1 085 1 097 1 138

1 367 1 454 1 502 1 534 1 598 1 712

2 803 2 970 3 201 3 195 3 255
3 396

201620142012

5 788

2013 20172015

5 950

5 276
5 537

5 814
6 246

+970

3,4%

Resten av Fredrikstad Rolvsøy Sentrum

Detaljhandelsomsetning Fredrikstad
NOK i millioner

76,8

2014

82,6
78,2

202020182012 2015

77,6

2013 2019

80,1

20232016

81,0

2021

79,0
81,8 83,4 84,2 85,0

2022

85,8

68,7

86,6

2024

73,6

87,4

2025

71,4 74,1 74,3 77,1

2017

Basert på SSBs hovedalternativ forventes
Fredrikstads befolkning å øke med ca. 10.000
mennesker de neste 10 årene. Gitt denne veksten vil
detaljhandelen vokse med ca. 65-80 mill. i året kun
basert på befolkningsvekst, dvs. at på 10 år vil
handelen i Fredrikstad ha økt tilsvarende som ett
Værstetorv prosjekt.

Befolknings- og handelsutvikling per innbygger i Fredrikstad
Tall i tusen

Antall innbyggere MMMMM Detaljomsetning per innbygger
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3
Prognosesenteret overvurderer trolig den negative effekten en etablering av 
Værstetorvet vil ha på handelen i gatesentrum
- Justerer man for Værstetorvets innvirkning på servering blir omsetningsnedgangen i gatesentrum lavere

§ Alle Prognosesenterets estimerte scenarioer viser at Torvbyen og gatesentrum vil miste 
ca. like mye handel i prosent, som følge av Værstetorvet

§ Prognosesenterets tall inkluderer servering, hvilket er en stor næring i sentrum. Siden 
Værstetorvet vil ha mindre grad av servering, virker det noe usannsynlig at servering 
langs bryggepromenaden, gatesentrum blir sterkt negativt påvirket av Værstetorvet 
(kanskje snarere tvert i mot). 

§ Justeres Prognosesenterets estimater for fall i servering, dvs. at serveringsomsetningen 
holdes konstant, endrer bildet seg. Nedgangen i omsetning i gatesentrum blir mindre, og 
Sentrumssamarbeidets prefererte scenario blir det dårligste for sentrum totalt sett.

Servering

Før Værstetorvet

Servering

Etter Værstetorvet

Handel
Handel

Servering

Før Værstetorvet Etter Værstetorvet

Handel

Servering

Handel

Prognosesenteret Værste/Scala-estimat

Illustrativt eksempel på justering av sentrumsomsetning:

Prognosesenteret justerer ned 
serveringsomsetningen som følge av 

Værstetorvet. Dette gir en større 
totalnedgang for gatesentrum

Vi mener Værstetorvet ikke vil ha noen effekt på 
serveringsomsetningen i sentrum og justerer 

derfor kun ned handelsomsetningen. Dette gir en 
lavere totalnedgang for gatesentrum

Scenario Ikke justert1
(Prognosesenteret)

Justert1

(Værste-estimat) Forskjell

Alt. 1 – lav -19% -11% 8%

Alt. 1 – med -21% -12% 9%

Alt. 1 – høy -23% -13% 10%

Alt. 2 -12% -7% 5%

Alt. 3 20% 11% -9%

Endring sentrumsomsetning ujustert/justert for servering
Endring i % fra dagens situasjon

1) Justert antar at serveringsomsetningen i sentrum er upåvirket av Værstetorvet. Ujustert antar at serveringen minker like mye som handel som følge av Værstetorvet
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Eksempel
Basert på analysen over har Værste og Scala Eiendom sett på hvordan prognosesenterets 
«alternativ 1 medium» hadde sett ut dersom den justeres for 1) estimert fall i 
serveringsomsetning, 2) befolkningsvekst og 3) KPI
Forutsetninger:
• Værstetorvet har ingen effekt på serveringsomsetningen i sentrum
• Befolkningsvekst lik SSBs hovedalternativ
• Sentrums andel av fremtidig handelsvekst lik 35% (historisk nivå lik 25%)
• 2% årlig KPI-vekst
• Legger til grunn Prognosesenterets fordeling av omsetning mellom Gatesentrum, Torvbyen og Værstetorvet (Alt. 1 – med)
• Værstetorvet står ferdig i 2021



Forventet omsetning i sentrum i "Alt. 1 – medium" er økt med ca 22% i 2021 (fra 
MNOK 2001 til MNOK 2444) som følge av befolkningsvekst, KPI og økt attraktivitet
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805

1 865

884

785

275

579

747

813

Økt attraktivitet Værstetorvet2017 KPI og befolkningsvekst 2021e 2021e inkl. Værstetorvet

1 590

2 444
Gatesentrum VærstetorvetTorvbyen

Estimert utvikling i Sentrumsomsetningen til 20211

NOK i millioner

1) Justert for KPI (2%), befolkningsvekst, effekt på servering og effekten av økt attraktivitet som følge av Værstetorvet

Prognosesenterets estimerte 
sentrumsomsetning i 2017 

er 1 590 MNOK

Befolkningsvekst og generell 
prisstigning øker markedet 

med 275 MNOK frem til 
2021

Justert for befolkningsvekst 
og generell prisstigning blir 
total sentrumsomsetning 

1 865 MNOK i 2021 

Prognosesenteret anslår at 
Værstetorvet vil øke 

sentrumssomsetningen med 
31%. Beregnet på estimert 
2021 omsetning gir dette en 

økning på 579 MNOK

Sentrumsomsetningen i 2021 
ender da på 2 444 MNOK. 
Legges Prognosesenterets 

fordeling mellom områdene til 
grunn, gir dette en omsetning 
i gatesentrum på 813 MNOK

Værste 2021 estimat



Eksempelet indikerer videre at «Alt.1 – medium» gir vesentlig lavere 
omsetningsfall for Gatesentrum og Torvbyen enn det Prognosesenteret anslår
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124

Prognose
-senteret

KPI-vekst 
2017 til 2021

Prognose
-senteret

Prognose-
senterets 

2017 estimat

Værste

66

Prognose-
senteret 2021 

indeksert

Forskjell

805
871

747

-14%

Prognose-
senteret 2021 

indeksert

Prognose
-senteret

Prognose
-senteret

Prognose-
senterets 

2017 estimat

65

KPI-vekst 
2017 til 2021

37

Forskjell

Værste

Værste/Scala 
2021 estimat

785
850 813

-4%

For å sammenligne Prognosesenterets 2017 tall med våre 2021 estimater må Prognosesenterets tall først KPI-indekseres

Gatesentrum Torvbyen

Gatesentrum er beregnet å tape 4% omsetningen som følge av 
Værstetorvet – vesentlig mindre enn Prognosesenterets estimat 

på 21%

Torvbyen er beregnet å tape 14% omsetning som følge av 
Værstetorvet – vesentlig mindre enn Prognosesenterets estimat 

på 21%

Effekt av Værstetorvet på dagens omsetning (Alt.1 – med)
NOK i millioner

Effekt av Værstetorvet på dagens omsetning (Alt.1 – med)
NOK i millioner

Værste/Scala 
2021 estimat


