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Forord 
 

Østsiden Handelsutvikling AS er oppdragsgiver som i samarbeid med tiltakshaver Meter 
Arkitektur og Cowi Fredrikstad utarbeidet planer for utvikling av handel i Sorgenfri i Fredrikstad. 
Oppdragsgiver er Østsiden Handelsutvikling. Analysen er en  konsekvensutredning av 1 500m2 
dagligvare og ytterligere 1 500m2 detaljhandel i kategorien arealkrevende ved Sorgenfri i 
Fredrikstad.  

Kontaktperson hos tiltakshaver er Erik Magnus Fredriksen, Fredriksborg Eiendom AS og 
kontaktperson hos Cowi har vært senior arealplanlegger Jørgen Langgård. Økonomisk geograf 
Hanne Toftdahl har gjennomført analysen.  
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Sammendrag og konklusjoner  
Tiltakshaver søker utvikling for handel ved Sorgenfri bydelssenter. Sorgenfri er formelt godkjent 
som bydelssenter, men er etter flere år fortsatt på planstadiet. Sorgenfri ligger øst for 
Fredrikstad, med broforbindelse til  sentrum. Det er kun en bruforbindelse over elva og det blir 
derfor stor trafikk inn til sentrum i rushperioder. Østsiden blir på mange måter et byområde med 
redusert kontakt med sentrum og vestsiden av byen.  

Denne rapporten er en analyse av konsekvenser av tiltaket med særlig vekt på virkninger for 
Fredrikstad sentrum. Bakgrunnen for dette er Fylkesmannens krav om at varehandel primært 
skal lokaliseres i bysentrum med mål om å bidra til økt bruk av bysentrum. Det skilles i denne 
analysen mellom plasskrevende varer som er definert i planbestemmelsene, arealkrevende 
varer (som er varer som ikke er definert som plasskrevende men som selges i store volum og 
butikkenheter over 800m2), detaljhandel/utvalgsvarer (som er klær, sko og andre varer som er 
lette å frakte hjem gående eller syklende) og dagligvarer (som de fleste bruker bil når de 
handler). Tiltakshaver ønsker etablering av dagligvarer og arealkrevende varer.  

Analysen viser en beregnet underdekning i Østsiden på rundt 1 milliard kroner. Av dette utgjør 
underdekningen av dagligvarer om lag 310 millioner kroner som er 42 prosent lavere enn 
dagens omsetning. Det tilsvarer anslagsvis 8-9 000 m2 forretningsflate. Dagligvarer bør folk 
handle nær bostedet, mens deler av utvalgsvarer bør – slik Fylkesmannen påpeker – folk 
stimuleres til å reise inn til sentrum for å handle. Oslo kommune har som mål at 25 prosent av 
handelen skal skje i bysentrum. Legger vi dette til grunn er det en underdekning på nær 500 
millioner kroner for andre varer. 

Konsekvensutredning 

Det er tre alternative utredningsalternativer. Disse er: 

Alt 0 – Nullalternativet – referansealternativ. Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke vil foretas nye tiltak. Planområdet vil forbli 
ubebygd. 

Alt 1 – Utbyggingsalternativet - utvikling av planområdet til bebyggelses- og anleggsformål for 
forretning/kontor/tjenesteyting 

Alt 2 – Utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål for kontor/tjenesteyting (uten 
handel). 

1) Null-alternativet 

Null-alternativet kan gi følgende konsekvenser: 

1. Området kan bli mindre attraktivt i boligmarkedet fordi det mangler et bydelssenter med 
tilstrekkelig hverdagstilbud 

2. De som flytter inn i området vil få  innkjøpsreiser til andre steder i Fredrikstad og 
dermed øker klimagassutslippene 

3. Omsetningen i de andre handelsstedene på Østsiden øker 

2) Alternativ 1 - utbyggingsalternativet 

Alternativ 1 – tiltakshavers alternativ med utvikling for handel av arealkrevende varer til 
Sorgenfri anslås å gi følgende konsekvenser: 

1. Butikker med arealkrevende vareslag egner seg ikke i sentrum. Butikker med store 
arealvolum reduserer aktiviteten på bygulvet ved at store deler av fasaden mot 
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gateplan blir lukket. Som regel dekkes vinduene med posters eller plakater fordi 
butikkene ikke har vindusutstillinger. Det er også langt mellom inngangene og dermed 
blir strøksgatehandelen mindre kompakt. Ved sentrumsekstern lokalisering unngår 
man denne virkningen i sentrum. Konseptene har prisgunstige varer som uansett ikke 
lokaliseres på dyre tomter. Arealprisene er høyest i sentrum og lavere i randsonen. 
Tiltaket vil derfor ikke påvirke sentrum ettersom tilbudet ikke egner seg i sentrum og 
fordi aktørene ikke har økonomisk mulighet til å lokalisere denne typen varer i dyre 
lokaler i sentrum. 

2. Prisgunstige alternativer som arealkrevende tilbud representerer, er i vekst og det er 
stor konkurranse mot grensehandel og internett. Utfordringene blir ofte at andre 
kommuner tillater konseptene og dermed øker avstanden (reiselengden) til attraktive, 
prisgunstige varer. Ved å etablere handelstilbud som er uegnet i sentrum i 
tiltaksområdet reduseres reiseavstanden for beboerne i området, noe som også 
reduserer klimagassutslippene. 

3. Boligområdenes attraktivitet øker når beboerne får dekket handlebehovene sine ved 
bostedet. 

4. Bedre handelstilbud i bydelene gir redusert omfang av handlereiser og reduserte 
klimagassutslipp til andre handelsområder i og utenfor regionen. 

3) Alternativ uten handel 

Det må være en forutsetning av bydelssenteret ikke bygges ut for handel med utvalgsvarer som 
er godt egnet i sentrum.  

Ø Bydelssentere skal ikke ha store omfang av klær, sko, gull, sølv osv. Dette vil uansett 
markedet selv ta seg av all den tid utvalg og attraktivitet er viktigst for denne 
handelskategorien. 

En utvikling uten handelsetablering i Sellebakk kan gi følgende konsekvenser: 

1. Redusert verdi på boligområdet 
2. Økt handelslekkasje til Sverige 
3. Økt omfang av innkjøpsreiser til andre handelssteder på Østsiden, til nabokommuner 

eller ut av regionen. 
4. Økt reiseavstand til det som oppfattes som bedre varetilbud gir  samtidig økte 

klimagassutslipp. 

Anbefaling 
En bydel med over 20.000 innbyggere utgjør et tilstrekkelig kundegrunnlag et bydelssenter med 
møteplasser og et godt handelstilbud. De handelsstedene på Østsiden som har flere tilbud 
samlet (Bøckmann og Brohodet Senter) har for smalt tilbud til å fremstå som bydelssentre. 
Sentrene tilbyr først og fremst dagligvaretilbud med noen tillegg. Det anbefales derfor å utvikle 
et bydelssenter med et bredere tilbud av varer og tjenester ved Sorgenfri slik at området kan 
fremstå som et helhetlig boområde med service- og handelsfunksjoner.  

Med en stadig økende konkurranse på pris og et økende tilfang av handel i billige bygg i 
konkurranse med netthandel og grensehandel, bør det utvikles et bredere tilbud i 
Sellebakk/Sorgenfri. De to handelsområdene bør vurderes å på sikt bygges sammen.  Det bør 
imidlertid stilles strenge krav til at byggene tilrettelegges med parkeringsfrie inngangspartier i 
front slik at gående og syklende kommer frem. Parkeringsareal kan tilrettelegges i 
bakkant/sidene. De to områdene i Sorgenfri bør utvikles slik at de fremstår som ett 
sammenhengende handelsområde med inngangspartier rettet mot samme område langs 
Sorgenfri Allé og slik at det på sikt tilrettelegges for gode forflytningsakser mot gamle Sellebakk 
sentrum som har et potensial for utvikling av strøksgater når folketallet øker. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Denne analysen er en utredning etter krav til konsekvensutredning i plan og bygningsloven. 
Planprosessen har pågått noe tid og planprogrammet er revidert i tråd med de 
høringsuttalelsene som er kommet inn. Analysen bygger på tre ulike utredningsalternativer 1) 
videreføring av dagens regulering 2) forslagsstillers alternativ med utbygging for handel  3) 
utvikling uten handel, men med kontor og tjenesteyting.  

Tiltakshaver søker utvikling for handel ved Sorgenfri bydelssenter. Bydelssenter er i en 
utbyggingsfase. Senteret ligger øst for Fredrikstad sentrum på motsatt side av Glomma. Det er 
redusert kommunikasjonsmessig kontakt mellom sentrum og Østsiden på grunn av kun en 
bruforbindelse og stor trafikk over brua inn til sentrum. Området utgjør derfor en separat bydel i 
Fredrikstad med egne service- og handelstilbud. Det er med denne begrunnelse tiltakshaver 
søker utvikling i området.  

Fredrikstad sentrum har opprettholdt et tradisjonelt bysentrum med gågate og strøksgatehandel 
i tillegg til en ny bydel der Fredrikstad Mekaniske Verksted lå. Som for alle andre byer med 
gågate og småhandel i gateplan, er det viktig å opprettholde denne aktiviteten i sentrum og 
sørge for et kommersielt vitalt bygulv. 

Gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted er et utviklingsområde tett ved gamle sentrum og dette 
vil også påvirke sentrumsutviklingen på sikt. Sykehuset som den største arbeidsplassen flytter 
ut av sentrum til nytt felles sykehus i Østfold. Det gir tap av arbeidsplasser i sentrum og dermed 
også redusert aktivitet i sentrum med et forventet tap av kunder. Frafall av arbeidsplasser i 
bysentrum er utfordrende for vitaliteten i gateplan. 

Flere arealmessige endringer pågår i byen. Det  gjør det vanskelig å konkretisere et 
referansealternativ og å avlede hvilke faktorer som påvirker utviklingen. Sammen med disse 
arealmessige endringer og transformasjonsprosesser er det stor bransjeglidning i varehandelen 
og store markedsmessige endringer. Det er derfor krevende å avlede konsekvenser.  

I analysen benyttes en kombinasjon av flere metodiske tilnærminger med både kvantitative og 
kvalitative analyser (metodetriangulering). 

Problemstillingene omfatter handelslekkasje, senterstruktur, konsekvenser for Fredrikstad og 
Sellebakk sentrum og andre regionale virkninger. 

Følgende begreper blir benyttet i analysen; plasskrevende (varer som kan lokaliseres 
sentrumseksternt i tråd med fylkets føringer), arealkrevende (forretning i store formater fra rundt 
800m2 og større), big-boxes (handel i fabrikkliknende billige bygg), opplevelsesøkonomi (handel 
i kombinasjon med service og tjenesteyting, aktiviteter og opplevelser) og detaljhandel/handel 
med utvalgsvarer. Videre benytter vi begrepet show-rooms som er er små butikker i sentrum 
med utstilling av varer kunden henter sentrumseksternt. 

Analysen inneholder følgende kapitler; 3) de planmessige rammebetingelser 4) metode 5) om 
tilbud og etterspørsel – trender og drivkrefter 6)hvordan ser fremtiden ut? 7) arealbruk, urban 
utvikling og lokaliseringsutfordringer 8) kvantitativ analyse 8) sammenfatning og anbefalinger. 

 



 

Utvikling for handel Sorgenfri- Fredrikstad - konsekvensutredning 

14  Vista Analyse 

2 Planmessige føringer for tiltak innen handel og 
byutvikling 

2.1 Sentrale føringer fra departementene 
Å planlegge for handel har mange implikasjoner og selv om handelsanalyser kan være kortfattet 
og konkrete knyttet til handelsomfang og lokalisering, har de politiske prosessene rundt 
handelsetableringer ofte handlet om byutvikling generelt og reisemiddelvalg spesielt. En bred 
tilnærming til temaet er derfor nødvendig. 

 
Departementenes sentrale føringer med relevans for handelsutvikling ligger i følgende 
overordnete dokumenter: 

◦ St.meld nr 34 (2013-2014) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar 

◦ St.meld nr 12 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken 

◦ St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand,  

◦ St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk,  

◦ St. meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder  

◦ St meld nr 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport  

� Herunder også ”Belønningsordningen”: midler til utvikling av 
kollektivtransport  

� Fremtidens byer 2008-2014  

◦ Rikspolitiske bestemmelser for samordnet areal- og transportplanlegging  

◦ Rikspolitisk bestemmelse for handel, service og senterstruktur. 2008. 

◦ Plan- og bygningsloven 

◦ Faglige råd om bærekraftig byutvikling 

◦ Den moderne bærekraftige byen. 

Som grunnlag for folkehelsemeldingen har Helsedirektoratet (Helsedirektoratet, 2014) 
utarbeidet ”Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet” (02/2014) som peker på de helsemessige 
utfordringene ved omfattende bruk av privatbil, hvor det bl.a. står: 

”Det er () sentralt at vi i hverdagen kan nå viktige målpunkt som skoler, barnehager, nærservice, 
leke- og rekreasjonsarealer mv via gjennomtenkte gang- og sykkelvegsystemer.” 

I disse føringene ligger mål om reduserte klimagassutslipp, om by- og sentrumsutvikling og 
vitale byer, om handel som viktig faktor i slik utvikling. 

2.1.1 Rikspolitisk	bestemmelse	(RPB)	
Miljøverndepartementet gjorde gjeldene den siste rikspolitiske bestemmelsen for handel i 2008  
(Miljøverndepartementet, 2008). Elementer fra den nye bestemmelsen er sitret under: 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) 

”Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedene og legge til rette for miljøvennlig 
transport”. Statsråden, 2008 

• Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere 
regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. 
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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.   

• Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og 
fylkesdelplaner skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller 
utvidelse av større kjøpesentre.  

 
Bestemmelsen gjelder foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplanens 
arealplan, dersom disse ikke er i samsvar med fylkesplaner eller fylkesdelplaner med 
retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Den innebærer at 
fylkesdelplaner som etter hvert har havnet lenger nede i planhierarkiet løftes opp igjen til 
øverste nivå fra 2008.  

Med ny regjering ble ansvarsområdet for plan overført til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) og 
nåværende statsråd har signalisert justeringer av rammebetingelsene for etablering av handel. 
Foreløpig gjelder eksisterende bestemmelser mens planarbeidet skal evalueres. 

Viktige prinsipper fra departementet per 2014 er følgende: 

• Mangfoldige byer med variert tilbud (friluftsliv, kultur med mer) 
• Grønne byer med god tilgang gjennom gang, sykkel og kollektive transportmidler 
• Se sammenheng mellom boligbygging, transport, klimagassutslipp, arealbruk, helse og 

livskvalitet 
• Unngå begrepet plasskrevende varer og i stedet se på det totale omfang av handel i 

forhold til lokalisering 
• Handel som ikke kan ligge i sentrum, bør ligge så tett som mulig i randsonen av 

sentrum. 

2.2 Rammebetingelser for Østfold fylke 
Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”  (Østfold fylkeskommune) legger opp til fortetting av 
eksisterende senterstruktur og har som mål å styrke grunnlaget for kollektive reisemiddelvalg. 
Det er sterk fokus på samferdselsutfordringene i fylkesplanen. 

Målet for handelsutvikling knytter seg spesielt til fortetting av sentrumsområdene og økt bruk av 
kollektive transportmidler. Det forventes at sysselsettingsveksten vil komme som 
kunnskapsbasert næring, noe som er i tråd med forventninger i nær alle regioner med 
dagpendleravstand til Oslo. Målet er å lokalisere disse arbeidsplassene til sentrum. Handel skal 
tilrettelegges i sentrumsområdene og i bydelssentrene. Dikeveien, Tunejordet og Alvim øst er 
definert som avlastningssentre for plasskrevende handel. Varer som kan etableres i disse 
områdene er trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. 
Det pekes i planen på at dersom styrkingen av sentrumsområdene skal kunne skje så ”må de 
skjeve konkurranseforholdene mellom sentrum og kjøpesenterområdene utlignes”. Kommunene 
bes vurdere å samarbeide om regionale parkeringsrestriksjoner for byområdene som også skal 
gjelde for eksisterende kjøpesentre utenfor sentrum. 

Bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad er definert med utgangspunkt i eksisterende 
historiske lokalsenterstruktur. Utbyggingen har i stor grad skjedd gjennom fortetting i bybåndet 
mellom de to byene. Det forventes en befolkningsvekst for Nedre Glomma i årene frem mot 
2050. 

I regional planstrategi for Østfold (Østfold fylkeskommune) er det ikke tillatt med handel over 3 
000m2 i områdesentre i fylkesplanen. Fylkesutvalget innførte i mars 2012 midlertidige 
retningslinjer som gir mer skjønnsbaserte muligheter for vurdering av handelsområdene i 
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områdesentrene, men det presiseres at områdesentrene ikke skal etablere handelsområder 
som konkurrerer med byene, men først og fremst gir tilbud til sitt handelsomland. 

2.3 Rammebetingelser for Fredrikstad 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er det lagt inn et hovedgrep der det ikke er ønskelig med et 
fragmentert utbyggingsmønster men at det skal arbeides for å bygge ut i sentrum og i 
lokalsentrene. (Fredrikstad kommune). 

2.3.2 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
I Kommunedelplan (KDP) for Fredrikstad byområde (Fredrikstad kommune, udatert) er det lagt 
føringer for at Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) inngår i Fredrikstad byområde, at 
erfaringer fra gjeldende sentrumsplan skal danne grunnlag for kommunedelplanen og at 
byformingsstrategien skal ligge som grunnlag. Sykehusområdet skal avklares og planen skal 
drøftes i lys av Fremtidens byer og fylkesplan for Østfold skal også utgjøre et grunnlag.  

Målene for Fredrikstad sentrum er: 

• Styrke sentrums attraktivitet 
• Styrke sentrum som sosial arena 
• Legge til rette for økt aktivitet 
• Bidra til økt mangfold 
• Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og 

effektivitet i videre planlegging og utvikling av byen. 

Hovedgrepene er følgende: 

• Styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV, sentrum/Grønli/Dammyr og 
forbindelsen mellom dem 

• Sikre tilstrekkelig areal for framtidig sentrumsfunksjoner 
• Utvikle et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptable 

gangavstander 
• Fokus på byen som sosial arena – bilfrie torg, sykkel- og gangakser, 

kulturarenaer, oppholdsarealer 
• Utadrettet fasade, utadrettet virksomhet 
• Betydelig boligutvikling 
• Fokus på elverommet og elva som del av sentrum og ikke som grense mellom 

sentrum og omland 
• Tilrettelegge for framtidig knutepunktsutvikling på Grønli – buss og bane 
• Parkeringspolitikk som bidrar til økt bruk av sentrum, parkering ved 

hovedveinettet 
• Sjørelatert fokus – gjestehavn og småbåthavn 

Planen er delt inn med en plangrense (ytre grense), sentrumsavgrensing og sentrumsformål.  

Ø Merk; Tiltaksområdet ligger utenfor det definerte sentrumsområdet (avmerket med rødt 
på figuren under). 

Planmessige føringer som gjelder for sentrum er som følger: 

Sentrumsformål – Krav til utadrettet fasade og virksomhet;  

• høy første etasje,  
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• handelsvirksomhet over 3 000m2 kan etableres i sentrum. Kjøpesenterbestemmelsene 
og fylkesplan gir føringer for hvor handelsvirksomhet over 3.000m2 kan etableres. 
(Innenfor det som byene definerer som sine handelsområder). 

Sentrumsavgrensing/sentrumsområde; Innenfor denne grensen kan det etableres 
handelsvirksomhet over 3 000m2 dersom analysene viser at tiltaket bidrar til å styrke 
eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk. 

 
Figur 2-1  Sentrumsavgrensing og område for sentrumsformål.  

Innenfor sentrum er det flere fokusområder; FMV, gamlebyen, sentrum og Grønli. Det er 
planmessig utfordring å binde sammen de ulike delområdene i Fredrikstad, og det er aksen 
mellom Grønli, sentrum og FMV som skal være hovedaksen. Aksen er 500 meter fra Grønli til 
FMV og det er en relativt lang gangavstand.  

 

Figur 2-2 Fokusområder i Fredrikstad.  
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2.3.3 Kommunedelplan for klima og energi 
Hovedmålet for kommunen er å arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp gjennom mer 
konsentrert by- og tettstedsutvikling og tilrettelegging for gange, sykkel og elbil. (Fredrikstad 
kommune, 2013). 

2.4 Reguleringsplan for Sorgenfri  
I overordnet reguleringsplan for Sorgenfri (Fredrikstad kommune, 2006) er det byggeområder 
for småhusbebyggelse, barnehage/ undervisning/omsorg samt områder avsatt for kombinert 
formål; bolig/forretning/kontor, forretning/kontor og forretning/kontor/offentlig i tillegg til friområde 
med vassdrag/sjø. I denne reguleringsplanen har det vært intensjonen å utvikle Sorgenfri til 
bydelssenter. Det er vedtatt utvikling for handel i felt F/K i Sorgenfri bydelssenter. I felt F/K/O er 
det vedtatt forretning, kontor og offentlig tjenesteyting.  

Det er lagt føringer i gjeldende reguleringsplan om bebyggelsesplan/detaljregulering. 
Fylkesmannen har med begrunnelse i ny fylkesplan lagt til grunn at det må analyseres om det 
er grunnlag for handel i dette området eller ikke. Utvidelse av Sorgenfri bydelssenter pågår 
samtidig som det bygges boliger i området. Gjeldende reguleringsplan overstyres av 
fylkesplanen. 

2.4.1 Tiltaket 
Tiltakshaver fremmer forslag om utbygging av blant annet handelsareal på felt F/K/O i Sorgenfri 
– i tråd med reguleringsplan - markert med fargene lys grått, mørk grått og rødt oppe til høyre 
på plankartet under. Figur 2-3. Tiltaksområdet ligger nordøst i feltet, i et delområde med annen 
planlagt handelsvirksomhet (Sorgenfri bydelssenter).  

Tiltakshaver søker utbygget et prosjekt som omfatter en dagligvareforretning på 1 500m2 BRA 
og 1 500m2 bredt vareutvalg med blanding av plasskrevende og arealkrevende varer. Videre 
legges det opp til næring/tjenesteyting i to plan i det andre bygget med et fotavtrykk på 800 m2. 

Tiltakshavers målsetting er at det vedtatte Sorgenfri bydelssenter på 3 000m2 handel og tiltaket 
på 1 500m2 + 1 500m2 handel på gjeldene område samt 3 000m2 næring/tjenesteyting i 
bydelssenteret vil gi grunnlag for begynnelsen på et  bydelssenter  langs Sorgenfri Alleé.  
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Figur 2-3 Plankart reguleringsplan Sorgenfri. Området er omgitt av småhusbebyggelse.  

Kilde;	Fredrikstad	kommune.	

Kommunen har også en sykkelhovedplan (Fredrikstad kommune, 2009) som legger føringer for 
utvikling av hovedsykkelveinettet i kommunen. Strekningen langs RV 111 – Sarpsborgveien – 
er definert som en del av hovedsykkelveinettet. 

2.5 Planprogram 

2.5.1 Uttalelser til første planprogram 
Fylkesmannen har i sin uttalelse (COWI, 2015) poengtert at kommunen bør kreve utredning av 
to alternativer – med og uten forretning. Dette er tatt til følge ved at det nå foreligger to 
alternativer – med og uten forretning. Fylkesmannen skriver videre at det bør fokuseres på 
handel i konsekvensutredningen. Det pekes på at utredningen belyser målkonflikten med 
rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, å legge til rette for en sterkere regional samordning for 
å styrke eksisterende by- og tettstedssentre.  

Fylkesmannen viser til forskningsmateriale som bør benyttes for generell utredning av 
tematikken handelsetableringer utenfor bysentrum, og sentrumsområdenes manglende vekst i 
markedsandel knyttet til handel. De viser til Transportøkonomisk institutts rapport om hva som 
kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service. 
(Transportøkonomisk institutt, 2014). Fylkesmannen nevner spesielt en konklusjon i analysen til 
TØI, der de skriver at konkurranse fra handel lokalisert utenfor sentrum svekker mulighetene for 
å styrke sentrums attraktivitet, og fremstår i følge TØI som en av de største utfordringene for 
byer som søker å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service. TØI 
anbefaler byer  som ønsker å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og 
service å stoppe eller begrense ny etablering av handelsarealer utenfor sentrum.  

Fylkeskommunen peker på at utvidelse av kjøpesentre utover 3 000m2 handel bare kan skje i 
bysentrum. Tiltakshaver bemerker at der regelverket kan gå utover den opprinnelige hensikten 
bak bestemmelsen, bør tiltaket kunne vurderes.  
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2.5.2 Revidert planprogram 
Gjeldende planprogram revidert juni 2015 (COWI, 2015) legger til grunn en 
konsekvensutredning for tiltaket. Hele planområdet omfattes av reguleringsplan for Sorgenfri  
(Fredrikstad kommune, 2006) der planområdet er avsatt til det kombinerte formålet 
”forretning/kontor/offentlig tjenesteyting”. Det er tre utredningsalternativer;  

Alt 0 – Nullalternativet – referansealternativet -  er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke vil foretas nye tiltak. Planområdet vil forbli 
ubebygd. 

Alt 1 – Utbyggingsalternativet - utvikling av planområdet til bebyggelses- og anleggsformål for 
forretning/kontor/tjenesteyting 

Alt 2 – Utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål for kontor/tjenesteyting (uten 
handel). 

2.5.3 Eksisterende situasjon  
Dagens situasjon på Østsiden preges av spredte handelstilbud. Det er et kjøpesenter med 
dagligvare, bilutstyr  samt noen småforretninger ved Brohodet. Det er et eksisterende – men 
forvitret – tettstedssentrum på Sellebakk, og et lite kjøpesenter i Sellebakk med primært to 
dagligvareforretninger, en kiosk og kafe. Videre er det enkeltstående tilbud lenger øst med 
primært dagligvarer. Bortsett fra Gamlebyen der det i all hovedsak et opplevelsesøkonomi-
basert tilbud, er det  tilbud med vekt på dagligvarer spredt ellers i bydelen. Det er ingen reelle 
bydelssentre på Østsiden utover Gamlebyen.  
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3 Metode 

I dette kapitlet presenteres metoder for denne analysen. Analysen bygger på både kvantitative 
og kvalitative analyser. I tillegg er flere av analysene knyttet til byutvikling og urban vekst basert 
på teori og empiri fra andre områder. Økonomien er i endring og bosettingsmønsteret endrer 
seg, og fremtidig varehandel vil bli en variabel i en slik utvikling.  

3.1 Hvorfor handelsanalyser? 
En handelsanalyse består av flere deler; tiltaket relatert til planstatus, tiltakets omfang og 
innhold, kundenes preferanser og adferd og tiltakets konsekvenser for sentrum og regionalt 
omland. Med de planmessige bestemmelsene fra departement og fylke vil byplanlegging og 
byutvikling stå sentralt som overordnet målsetting for handelsetableringer. Det er utfordringene 
mellom utbyggers (økonomiske) forutsetninger, markedets (innbyggernes) handleatferd og 
myndighetenes krav som skal sees samlet. Målet er et velfungerende by- eller tettstedssentrum, 
et godt og praktisk tilgjengelig handelstilbud med god tilgjengelighet kollektivt og med bil (for de 
varer der kunden bruker bil) og et godt tilbud lokalt nær bostedet. Analysen må derfor omfatte 
vurderinger innen flere temaområder. Klimamålene er også relevant for handelsanalyser på 
generell basis.  

En handelsanalyse forutsetter derfor et bredt metodisk grunnlag og analyse av den helhetlige 
plansituasjon. Den største utfordringen er at handelsetablererne følger markedet/kunden, mens 
forvaltningen søker å bruke handel som virkemiddel for revitalisering av byer og tettsteder. I 
dette kapitlet drøfter vi ulike problemstillinger ved handelsanalyser. 

3.1.1 Mangel på kunnskap 
Mangel på empiri (faktisk kunnskap) er en utfordring i plansaker innen handel. Planfaglige 
miljøer benytter arealmetodikk og byplanlegging, mens transportfaglige miljøer benytter 
transportmodeller, reisemiddelvalg og reisevaneundersøkelser i handelsanalyser. De 
samfunnsfaglige miljøene trekker inn marked, brukerpreferanser, handleatferd mv. Faktorer 
som attraktivitet, funksjonalitet, grøntstrukturer og torg/møteplasser er viktig for utvikling av 
tettstedssentrum og drøftes i sentrumsanalysen. En kombinasjon av flere metoder er nødvendig 
for å gi en helhetlig analyse. 

Kunnskapsinnhentingen Kommunal- og moderniserings-departementet har gjennomført de siste 
årene, har økt kunnskapsnivået knyttet til hva som har skjedd frem til nå (Transportøkonomisk 
institutt, 2014), (Menon, 2015) (Asplan Viak, 2014) (Asplan Viak, 2014) (Transportøkonomisk 
institutt, 2014). De fleste av disse analysene har mindre fokus på hvordan løse utfordringene 
fremover når en legger til grunn de markedsmessige endringer som er i ferd med å skje og som 
forventes å endre bransjestrukturen vesentlig i årene som kommer. Dette kommer vi tilbake til i 
kapittel om kapittelet om markedsmessige utfordringer. 

3.1.2 Analysemetoder 
Byer og tettsteder er bundet sammen i et hierarkisk system og inneholder et variert tilbud av 
offentlig og privat service, handel og kulturtilbud. Til stedene er det knyttet et markedsområde 
med tilhørende befolkningsgrunnlag.  

For de handlende er tilgjengeligheten (avstand, reisetid og transportmulighet) og kvaliteten på 
tilbudet avgjørende for i hvilken grad de benytter et tilbud. Den eksisterende senterstrukturen 
kan til enhver tid bli utfordret av endringer i befolkningsgrunnlaget, økt mobilitet/tilgjengelighet, 
nye trender, nye brands og konkurranse fra andre byer. 
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Handel som fagfelt er utfordrende fordi det er stor faglig kompleksitet som omfatter vekting av 
både kvalitative og kvantitative variable. De kvantitative metodene er mest brukt, særlig 
konkretisert på reisevaner og reisemotstandsmodeller,  mens brukeratferd, marked, urban 
kvalitet er variable som ofte utelates i handelsanalyser. Kundenes atferd, preferanser og 
aktivitetsmønster er i liten grad med også når offentlig sektor utvikler rammebetingelser for 
handel. Men det er til syvende og sist tilstrømming av kunder som er grunnlaget for kommersiell 
virksomhet. Kundetilstrømning henger sammen med antall boliger og arbeidsplasser i sentrum. 
Offentlige institusjoner flyttes ofte ut av sentrum (jamfør for eksempel beslutninger om 
lokalisering av sykehus) og trekker kunder ut fra sentrum. TØI har konkludert med at det ikke 
nødvendigvis  er udelt uheldig at handelsetableringer skjer der folk bor fordi det kan bidra til at 
omfanget av transport reduseres. (Transportøkonomisk institutt, 2014). Dette indikerer at handel 
i bysentrum blir utfordrende – også transportmessig – dersom det ikke er boliger i sentrum. Det 
er altså en sammenheng mellom lokalisering av boliger og handel.  

Kompleksiteten i handelstilbud og handleatferd gjenspeiler også at handelsanalyser kan ha ulik 
faglig fokus. Beregningsmodeller kan ikke besvare alle utfordringer. Særlig fordi de ikke ivaretar 
uforutsette markedsmessige endringer. Dessuten er det mange faktorer som påvirker utvikling 
av og bruk av by- og tettstedssentrum, og det er her grunnlaget for handelsvirksomhet ligger. 
Noen av disse faktorene kan være topografi, klima, kompakthet samt hvor mange mennesker 
som er  i sentrum fordi de bor eller jobber der. Videre er sentrums tilgjengelighet og ikke minst 
attraktivitet viktig. For sentralt i utviklingen av attraktive handelssteder står også spørsmålet  om 
sentrum et trivelig sted å være. Figur 2-1. 

Handel står i en særstilling planmessig med en egen bestemmelse. Men handel er bare en del 
av forbruket som består av etterspørsel etter varer og tjenester. Tjenester vil være bespisning, 
treningssentre, hår og hudpleie, kultur og underholdning samt økt bruk av hjelp til praktiske 
formål.  De seneste årene har vi sett en tendens til at forbruk av tjenester er i sterk vekst sett i 
forhold til forbruk av varer. En slik utvikling er positiv sett i forhold til sentrumsutvikling der 
tjenesteproduksjon har en relevant plass og fordi tjenestekjøp ikke krever frakt slik at man 
enklere kan bruke kollektive transportmidler. Denne utviklingen er også en del av bildet og 
inngår i det vil omtaler som trender. 

Med de sentrale føringene fra departementet, vil byplanlegging og byutvikling stå sentralt som 
overordnet målsetting og dette vil også inngå som del av handelsanalysen. På den måten kan 
man sammenstille utbyggers økonomiske interesser, markedets adferd og myndighetenes krav.  
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Figur 3-1 Faktorer som påvirker folks bruk av by- og  tettstedssentrum 

En god handelsanalyse, gjennomført på bestilling fra en tiltakshaver, har innlagt en prosess 
med tiltakshaver der det er kommunisert hvilke krav myndighetene har og foreslått justeringer i 
planene, slik at søknaden er bedre enn den i utgangspunktet var. Tiltakshavere ønsker ofte slik 
input og ser positivt gode råd. Dette er en mulighet utreder av en handelsanalyse har som 
sjelden blir brukt. Vi mener prosess og dialog med både utbygger og tiltakshaver kan gi bedre 
resultat. 

Litt forenklet kan vi si det er (minst) fire (fem) metodiske tilnærminger som benyttes i en 
handelsanalyse:  

• Dekningsgradsanalyser (som viser handelslekkasje og –import) 
• ATP-analyser (areal og transportanalyser med reisemotstand) 
• Trendanalyser (markedsanalyser) 
• Sentrumsanalyse (urban kvalitet) – arealbruksanalyse 
• Prosess og dialog med utbygger/tiltakshaver 

Norconsult har drøftet modeller for handelsanalyser (Norconsult, 2013) og konkluderte med at 
det er store metodiske utfordringer å utrede konsekvenser av handelsetableringer. De fleste 
metodene har svakheter. Norconsult anbefaler en tilnærming som både inkluderer trafikale, 
planfaglige og markedsmessige analyser. 

TØI har i sin analyse (Transportøkonomisk institutt, 2014) pekt på at handel utenfor bysentrum 
svekker muligheter for å styrke sentrums attraktivitet, mens Vista Analyse (Vista Analyse og 
DamVad, 2015) peker på utfordringene for handel i sentrum når boligområdene ligger utenfor 
sentrum og når den største andelen av arbeidsplasser er lokalisert utenfor bysentrum. Når folk 
verken bor eller jobber i sentrum, er det heller ikke lett å drifte handel og service i sentrum. 
Problemstillingen er derfor mer kompleks enn å tillegge handelsaktørene ansvar for sentrums 
vitalitet. Lokalisering av sykehus er en problemstilling i denne forbindelse. Lokalisering 
bestemmes av offentlig sektor og de representerer mange arbeidsplasser. Når arbeidsplassene 
trekkes ut av sentrum, mister varehandelen kunder og den søker lokalisering andre steder  - 
utenfor sentrum – der folk bor og jobber.   

Ansvarlig departement krever analyser med beregning av dekningsgrader og dette er også 
basismetoden som kreves i de fleste fylker (se flere detaljer i kapittel 3.1.3.) 
ATP/reisemotstandsmodeller kan benyttes som supplement, men ettersom tid påvirker 
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handlemønsteret, vil dekningsgrader også gjenspeile reisemotstanden. Drøfting knyttet til 
arealbruk utover det som fremkommer av planmessige føringer bør også inngå i en 
handelsanalyse. Trendanalyser kan inngå som en del av framskrivningene (se under), men bør 
suppleres med Finansdepartementets prognoser for forbruket.  

3.1.3 Dekningsgrader 
Miljøverndepartementet utviklet for mange år siden en egen prosedyre for gjennomføring av 
handelsanalyser. Et omsøkt tiltak må tilpasses de lokale markedsforholdene slik at 
detaljhandelsetableringen på dekker etterspørselen fra det omland som naturlig sogner til 
stedet. Metoden bygger på SSBs forbrukerundersøkelser og varehandelsstatistikk. For å finne 
ut om tilbud er tilpasset etterspørsel der folk bor, benyttes dekningsgrad som begrep. En 
dekning lik 100, betyr at tilbud = etterspørsel, mens en dekning på eksempelvis 80, betyr at et 
anslått forbruk tilsvarende 20 % av etterspørselen handles andre steder.  Dekningsgrader vil 
variere med kundegrunnlagets størrelse (sjeldenkjøpsvarer krever større kundegrunnlag enn 
dagligvarer). Det er ikke kommersielt mulig å tilby konkurransedyktige priser på eksempelvis 
møbler i et lite kundeomland. Dekningsgrader er justert for forbruk.  

I stedet for å beregne dekningsgrader med justering i henhold til forbruker-undersøkelsene, har 
vi for å forenkle, benyttet snitt-tall målt per innbygger og sammenliknet disse med fylke og 
region. Årsaken er at NACE-kodene ikke sammenfaller godt nok med 
forbrukerundersøkelsene.1 Kjøpekraften for et gitt handelsomland skal i følge 
Miljøverndepartementet2 beregnes for dagens situasjon og et framskrevet alternativ.  Veksten i 
forbruket varierer med vare- og tjenestegrupper. Veksten er ulik og påvirkes av årlige 
markedsvinnere (eksempler har vært; treningsmaskiner, elektronikk, flatskjerm, interiør 
mv).Metoden til departementet er kvantitativ. Ettersom tilgang på statistikk er mangelfull ligger 
det begrensninger i bruken av resultatene. Statistikken oppgir kun tall på kommunenivå der det 
må være minst tre forretninger i hvert publiserte tall. Lite samsvar mellom varehandelsstatistikk 
og forbrukerundersøkelsene er en annen svakhet. Ved vurderinger på lavt geografisk nivå, vil 
statistikken være mangelfull.  

3.1.4 Framskrivninger 
Ved å legge inn prognoser for forventet befolkningsutvikling i markedsområdet og forventet 
vekst i kjøpekraft, gir dekningsgrader uttrykk for stedets potensial for forventet utvikling i 
varehandelen fram i tid. Sammen med disse prognosene drøftes økonomiske drivkrefter, 
bransjeendringer og forbrukeratferd, og disse faktorenes påvirkning på sentrumsutvikling og 
byutvikling.  

En handelsanalyse består av to deler; vurdering av plansituasjon med framskrivninger samt en 
analyse av konsekvenser av tiltaket. I et framskrevet alternativ (som dekningsgrader skal 
inneholde), må prognoser for vekst/reduksjon/endring i forbruk trekkes inn. 
Finansdepartementet og SSB er kilder for slik informasjon. Trender (som for eksempel 
netthandel, nye varer, bransjeglidninger) er kunnskap som kan trekkes inn i drøfting av en 
framtidig situasjon. Dekningsgradsanalyser (status og framskrivninger) sammen med 

                                                        
1 NACE-koder er bransjekodene SSB benytter i varehandelsstatistikken 
2 Utfyllende kommentarer og veiledning til rikspolitisk bestemmelse om midlertidig 
etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. 
Miljøverndepartementet. Udatert. 
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analysefaktorer knyttet til areal- og transport vil gi et godt grunnlag for politiske og administrative 
beslutninger. 

3.2 Metodisk valg 
I denne analysen er det valgt  å bruke ett sett av flere metodiske tilnærminger. Å se 
kompleksiteten er viktig  fordi handel er tillagt  stor betydning i utviklingen av byer og tettsteder. 
Metoden som benyttes bygger på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data: 

o Statistisk analyse  - dekningsgrader, pendling, sysselsetting med mer – etter relevans 
o Urban kvalitet - arealbruksanalyse (med referanse til kundesegment og kundepotensial) 
o Marked og trender 

3.2.1 Varehandelsstatistikk 
Metoden til departementet, herunder dekningsgrader og framskrivninger av handelsomfang, 
legges til grunn, men  er videreutviklet av Vista Analyse. Beregningene bygger på et verktøy 
som Vista har utarbeidet for alle landets kommuner for en lengre tidsrekke. Grunnlaget for 
verktøyet hentes fra SSBs ulike statistikkdatabaser: 

Databasen omfatter beregning av dekningsgrader som er justert for prisutvikling, regionale 
variasjoner i forbruk samt fremtidig forventet etterspørsel. Metoden vi bruker bygger på 
kvantitative data, herunder dekningsgrader og framskrivninger av handelsomfang basert på den 
metoden Miljøverndepartementet legger til grunn. Metoden er videreutviklet av Vista Analyse. 
Beregningene bygger på et verktøy Vista har utarbeidet for alle landets kommuner for de siste ti 
år, som betyr at vi har god historisk oversikt. 

SSB legges til grunn for følgende forhold: 

1. Omsetning etter varehandelsstatistikk etter kommuner  
2. Befolkningsstatistikk – framskrevet alternativ alt MMM /SSB 
3. Vekstprognoser – her brukes også Finansdepartementets prognoser  
4. Prisjusterte tall 

Verktøyet omfatter pr i dag historisk statistikk for alle kommuner fra 2008. 

3.2.2 Urban kvalitet – arealbruk 
Byutvikling, funksjonelle byer, klimautfordringer er elementer i analysen og samtlige offentlige 
rammevilkår som er relevante i handelsutvikling legges til grunn for analysen. Den bygger på 
sekundærdata, teori og tilgjengelig empiri.  

3.2.3 Marked og trender  
Drøfting av marked og trender bygger på våre erfaringer fra arbeid med tiltakshavere, statistiske 
analyser og trendanalyser. 

3.3 Oppsummert 
Flere metodiske tilnærminger tas i bruk for å skaffe et godt grunnlag ved tettstedsutvikling, 
handel, forbrukerpreferanser og transportatferd. Departementet la i sin tid opp til  en forenklet 
metode, men erfaringene tilsier at lokale og regionale myndigheter har behov for grundigere 
analyser enn den departementet har utviklet. 
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4 Forbruk i endring 

4.1 Innledning 
I dette kapitlet drøftes utfordringer og muligheter for utvikling for handel sett i lys av 
forbruksendringer, handleatferd og handelstilbud. Vi benytter tilgjengelig statistikk og litteratur 
om emnet. 

Fredrikstad kommune ønsker et sterkt handelssenter i bysentrum og for øvrig et visst tilbud i 
bydelssentrene. Fylkeskommunen har også definert flere avlastningssentre for plasskrevende 
varer. 

4.2 Trender og drivkrefter  
Det er flere overordnete drivkrefter i samfunnsutviklingen som  påvirker handelen. I det følgende 
trekker vi opp noen av dem (uthevet i teksten under). 

Globalisering som drivkraft påvirker gjennom at avstander blir kortere, blant annet gjennom 
internetthandel og økt mobilitet generelt sett,  slik at markedet påvirkes  raskere av det som 
skjer ute. Globaliseringen bidrar dermed også til raskere endringer fordi påvirkninger utenfra 
forflytter seg raskt til nye markeder. Disse må næringene i sterkere grad tilpasse seg. 
Handelsnæringen er spesielt utsatt for raske endringer. Endring i økonomien påvirker prisene 
og dermed også etterspørsel etter varer og tjenester med nye produkter, nye kjeder, nye 
brands. Varehandelen er konjunkturømfintlig. Svekkes økonomien, reduseres forbruket 
umiddelbart. Det pågår også en sterk sentralisering og urbanisering og den største veksten i 
Norge skjer i Osloregionen. Regioner i vekst trekker ikke bare kompetanse som er viktig for 
utviklingen, men det trekker også et bredt spekter av service og tjenesteyting til de områdene 
der kompetansen bor. Innbyggere med høy kompetanse har høy inntekt og høyt forbruk. Derfor 
følger handelen etter kompetansen. Det innebærer at Osloregionen også utvikler en sterk 
handelsnæring med et stort tilbud som trekker store geografiske kundeomland. Inntektsnivået 
ventes å stige – som igjen betyr at forbruket øker. Men spesielt for handelsnæringen er at den 
påvirkes sterkt og raskt av endringer i inntektsnivået. Ved økte lønninger, øker etterspørselen 
etter varer og tjenester. Motsatt; ved økt ledighet og lavere lønnsvekst reduseres veksten i 
varehandelen. Teknologiske innovasjoner driver utviklingen mot et høyteknologisk samfunn 
og dette åpner for endringer i varehandelen ved at nye produkter kommer ut i markedet og 
påvirker etterspørselen (f eks elektronikk og flatskjerm som ga store hopp i etterspørselen da de 
gjorde sitt inntog). Økt individualisering er en annen drivkraft som innebærer større valgfrihet, 
lavere lojalitet og hyppigere skifter. Folks lojalitet reduseres og det bidrar til at kunden ikke 
bruker en butikk for å støtte opp om den. Kunden velger sitt handelssted ut fra egne behov. 
Dette gjenspeiles i at folk forflytter seg mellom dagligvarebutikker.  Politikk er en drivkraft 
gjennom sentrale føringer som bidrar til å trekke regional utvikling i en valgt retning. Statlige 
bestemmelser er eksempler på dette. 

I tillegg til disse overordnete drivkreftene har vi noen trender som påvirker handelen. Det pågår 
en hardere lokaliseringskonkurranse mellom regioner og handelen  følger 
sentralstedsprinsippet, slik at de største byene har det største tilbudet.   Vi ser også en stadig 
sterkere tendens til samlokalisering og klyngedannelser i næringslivet generelt, men også 
innen varehandel spesielt. Det bidrar til samlokalisering av ensartet handelstilbud i 
klyngedannelser. Det innebærer at bransjesentre samlokaliserer seg (herunder for eksempel 
volumvarer som sport, elektro, bygg, planter, dagligvarer mv) i avlastningssentre, mens 
shoppingpreget virksomhet samlokaliseres i strøksgater i sentrum eller i kjøpesentre i eller 
utenfor sentrum. Dette skaper både utfordringer og muligheter lokalt. 
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4.3 Forbruket øker og endres 
Vekst i befolkning i de største kommunene, økt etterspørsel etter kompetanse og vekst i 
forbruket er hovedtrekket i utviklingen. Varehandel er en viktig bidragsyter til sysselsetting. 
Varehandelen følger forbruksveksten som følger den økonomiske veksten.  

De siste 30 årene har det vært en betydelig vekst i husholdningenes kjøpekraft, og veksten 
sammenfaller med veksten i norsk oljeøkonomi. SSBs forbrukerundersøkelse fra 2012  viste at 
husholdningenes gjennomsnittlig kjøpte varer og tjenester for 435.000 kroner. (SSB, 2015) Av 
disse utgjorde mat og drikker 51.000 kroner. Beløpet til varer og tjenester økte med 137prosent 
i perioden, men justert for boutgifter, har det de siste 30 årene vært en vekst i forbruk av varer 
og tjenester på 109 prosent i følge SSBs forbrukerundersøkelser. Nasjonalregnskapet viser en 
vekst i privat konsum på 123 prosent uten boutgifter. Det er registrert en firedobling i forbruk av 
klær og sko, en dobling i kjøp av tjenester til kultur og fritid, møbler og husholdning.  

Forbruket forventes å øke i samme omfang de nærmeste årene. Oppsummert kan vi si; 

o Vi blir stadig rikere.  
o Vi forbruker stadig mer.  
o Vi handler stadig mer. 
o Vi bruker stadig mer på kultur og fritid 

Vi ser nå en tendens til at forbruksveksten tas ut i tjenester. Folk bruker mer penger på kultur, 
helse og fritid enn tidligere, og det har i perioden 2005 til 2009 vært en vekst på 12 prosent i 
forbruk av kultur og fritid, 12,4 prosent i matvarer og alkohol. Veksten i forbruk av konfeksjon er 
på 5,2 prosent i perioden mens det innen møbler og husholdning ikke var noen nevneverdig 
vekst i denne perioden. Som følge av dette registrerer vi at innholdet i blant annet kjøpesentre 
endres fra salg av varer til salg av tjenester. Det er til dels store variasjoner innen de ulike 
bransjene. IKT sektoren har hatt stor vekst. Det har også matvarer fra spesialforretninger. Figur 
4-1. 

 

Figur 4-1 Endring i omsetning i detaljhandelen. Etter kategorier. 2005=100. Nasjonale tall. 

Kilde	SSB	

!"#

$"#

%""#

%%"#

%&"#

%'"#

%("#

%)"#

%*"#

%+"#

&"")# &""*# &""+# &""!# &""$# &"%"# &"%%#

,-./012/34-0#-56507689#6/0:#/9#;<.<=9<:3-=#

,-./012/34-0#-56507689#6/0:#/9#;<.<=9<:3-=#
<:#6/0:#>?#@-36836./61<3-=#

A7B552/34-0#;-4#@=-4.#9/=-7.9/0:#

A7B552/34-0#;-4#3C=83:6D#<:#
3E.-06-6;840-=#8#6>-68/0F<==-.383:-=#

,-./012/34-0#;-4#4=896.<G#B0#;<.<=9<:3-=#

,-./012/34-0#;-4#HIJD7.6.E=#8#
6>-68/0F<==-.383:-=#

A7B552/34-0#;-4#/34=-#2762<04383:69/=-=#
8#6>-68/0F<==-.383:-=#

A7B552/34-0#;-4#@K5-=L#;76855/=B50-=#<:#
/34=-#F=8B46/=B50-=#8#6>-68/0F<==-.383:-=#

M33-3#@7B552/34-0#8#6>-68/0F<==-.383:-=#

,-./012/34-0#7.-3<;#7.6/0:66.-4#



 

Utvikling for handel Sorgenfri- Fredrikstad - konsekvensutredning 

28  Vista Analyse 

4.4 Etterspørsel og produksjon av varer og tjenester – utviklingstrekk 

4.4.1 Overgang fra varer til tjenester 
Andelen av husholdningers disponible inntekt som går til varer synker, mens andelen til 
tjenester øker. Dette kan komme av endring i vare og tjenestilbudet både i form av innhold og 
pris - og endring av behov med økt inntekt. 

Endring i vare og tjenestilbudet både i form av innhold og pris. Teknologisk utvikling gjør at 
produktivitetsutviklingen er relativt større for varer enn tjenester.  Mange av prosessene i 
vareproduksjon blir automatisert med maskiner og informasjonsteknologi. Dette fører til at 
mange varer blir billigere og færre folk jobber med produksjon av dem. Færre av prosessene i 
tjenesteproduksjon kan erstattes med teknologi da de ofte krever høyere grad av menneskelig 
nærvær (pleie, frisør etc.). Dette gjør at varer blir relativt sett billigere og tjenester relativt sett 
dyrere. 

Teknologiutviklingen fører også til utvikling og produksjon av nye type tjenester. 
Informasjonsteknologien har ført til en rekke nye typer tjenester som ikke tidligere fantes. 
Dersom mengden nye tjenester er større enn mengden nye goder, kan dette gjøre at økningen i 
konsum av tjenester er høyere enn for goder. 

Produkter i dag har en høyere servicekomponent en tidligere. De fleste produkter har i dag en 
tjeneste knyttet til den. Der det tidligere var et klart skille mellom tjenester og goder, er det i dag 
blitt en gradering/skala mellom de to rene ytterpunktene. Mange produkter har blitt til tjenester. 
Ta for eksempel musikk og film industrien. Da man tidligere kjøpte CDer og DVDer har det i dag 
blitt mer og mer utbredt å abonnere på en musikk og film strømmingstjeneste som hhv Spotify 
og Netflix.  

4.4.2 Utviklingen i omsetning i varehandelen 
Forbruket gikk noe ned  i perioden 2008 til 2010 etter å ha vært i jevn vekst siden årtusenskiftet. 
Forbruket har tatt seg opp igjen i perioden etter 2010 og den prisjusterte veksten fra 2008 til 
2013 var på 5,8 prosent ( Tabell 4-1). Men dersom vi ser på omsetningen målt per innbygger 
(også prisjustert), så har det ikke vært noen vekst i varehandelen fra 2008 til 2013. Andelen 
varer omsatt i konsepter med bredt vareutvalg har hatt en særlig stor vekst. Vareprisene faller, 
slik at man får et større varevolum til samme pris og dette har særlig skjedd innen de 
plasskrevende kategoriene.  

Tabell 4-1 Utviklingen i varehandelen 2008-2013. Eks mva. Endring totalt og per 
innbygger. Prisjustert. I 1000 000kr. 
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4.4.3 Internett presser prisene 
Forbruket endres og vi handler mer på internett. Figur 4-2 og Figur 4-3. Handler man på 
internett velger man laveste pris og det presser prisene på generell basis. Stadig flere 

2008$
prisjustert 2013

Endring$$$$$
2008313

Endring$målt$
per$
innbygger

1"Detaljh."Minus"drivstoff"til"motorvogn 349980 370397 5,8 ?0,6
2"Dagligvarer 161251 177358 10,0 3,3
3"Jern/bygg/innbo 33135 34630 4,5 ?1,8
4"El."Husholdning,"interiør"og"innbo 44373 44455 0,2 ?5,9
5"Bok,"leker,"fritid"og"sport 24884 23417 ?5,9 ?11,6
6"Utvalgsvarer 68964 70652 2,4 ?3,8
7"Plasskrevende"varer 47941 50632 5,6 ?0,8
8"Bredt"vareutvalg"(minus"mat) 8703 10895 25,2 17,6
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forretninger tilbyr handel både i butikk og via nett. Fordelen for nett-tilbyderne er høy 
arealeffektivitet, enklere logistikk og billigere lokaler. Og dette presser prisene og dermed 
presses også pris på butikklokaler. Lokalisering og kundegrunnlag blir viktig. Dyre og 
sentrumsnære lokaler krever høy omsetning og det er en økning i antall big-box-konsepter som 
bygger på tilgjengelighet for bil, billige bygg og billige tomter.  

 

Figur 4-2 Postordre- og internetthandel 2008-2013. Ikke prisjustert. 
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Figur 4-3 Prosentvis endring i omsetning i detaljhandel versus internetthandel. 2009-
2013. Prisjustert. 
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På detaljnivå er det til dels store variasjoner innen de ulike bransjene. Med økt prispress, 
presses arealkrevende handelskonsepter ut av sentrum og ut på billige tomter  der det bygges 
billige bygg. Det gir gunstige tilbud for forbrukeren, men svekker sentrum som handelssted. 
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5 Lokalisering 

5.1 Forholdet mellom tibud, etterspørsel og lokalisering 
Det er lite empiri på handlevaner, handleatferd og transportmidler ved handlereiser knyttet til 
handlevolum i Norge. 

Kunden forholder seg til mange faktorer ved valg av handelssted. Noen av disse er pris, 
opplevelse, utvalg, avstand og bekvemmelighet. Figur 5-1. 

 

Figur 5-1 Faktorer som påvirker kundens handleatferd. 

Kunden påvirkes av egne behov og dette er nært knyttet til hva som er tilgjengelig i markedet. 
Kunden differensierer sin handleatferd avhengig av behovet. Sjeldenkjøpsvarer og 
hverdagshandel foregår ulikt. Det man trenger i hverdagen handles effektivt og målrettet. 
Shopping (utvalgsvarer) er delvis en fritidssyssel, og gjøres gjerne når en har tid til rådighet.  

I en enkel framstilling kan handelen deles i to hovedkategorier; hverdagsbehovene og varer vi 
handler sjelden. Figur 5-2. 

 

Figur 5-2 Hovedskillet i etterspørsel. Hverdagsbehov og sjeldenkjøp. 

Dersom vi legger ulike formål til grunn for ulike handlemønstre, vil det gi implikasjoner for 
lokalisering av handel. Under hverdagsbehovene er dagligvarene det viktigste og det som 
handles oftest. 

Når den handlende skal hygge seg, ha det sosialt eller oppleve kultur, bør bysentrum være et 
godt alternativ. Det er derfor viktig at bysentrum tilrettelegges med høy kvalitet på opplevelser. 
Når kunden skal handle hverdagsvarer vil han oppsøke nærsenteret. Når en vurderer de 
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prismessige forhold eller utvalg, vil andre faktorer gjøre seg gjeldene. I slike tilfelle vil god pris 
og god tilgjengelighet ha større betydning.  Shopping er etter hvert blitt en fritidsaktivitet, og 
kombineres ofte med kultur, bespisning el l.  Dagligvarehandel er en nødvendighet og skjer der 
man bor. Innkjøp av kapitalvarer som hvitevarer handles sjelden – og som regel søkes 
prisgunstige alternativer for slik handel. Villigheten til å reise langt for å få en god pris, er stor. 
Handel styres av brands (merkevarer), av trender, av behov og av lyst. Mens forskning på 
handel er omfattende i andre land, er handel dessverre gjenstand for mye  ”synsing” i Norge. 
Det finnes  lite empirisk dokumentasjon som kan gi grunnlag for videre planlegging. I USA 
studerer antropologer handleatferd (Miller, 1998) mens ansvarlig myndighet i Norge benytter 
reisevaneundersøkelsene og har fokus på reisemiddelvalg. (Transportøkonomisk institutt, 2007) 

Følgende forhold er kritisk ved innkjøp av ulike varekategorier: 

1. Dagligvarer er tunge, handles ofte og handles i store volum. Kritisk er pris og 
tilgjengelighet 

2. Handel av utvalgsvarer  (shopping, drop-in og hyggehandel) har flere elementer av å 
være møteplasser og det forventes et godt utvalg. Kritisk er utvalg og bekvemmelighet 

3. Kapitalvarer/Sjeldenkjøpsvarer er tunge, store og transportkrevende. Kritisk er pris, 
utvalg, tilgjengelighet  

Dette gir i følgende handelsstruktur fra tilbydersiden:  

 

Figur 5-3 Ulike handelstilbud  

De planmessige utfordringene blir å tilpasse arealplanleggingen slik at de ulike 
tilbudskategoriene blir optimalt lokalisert og at det stimuleres til at de konseptene som bidrar til 
urbanitet og tetthet legges til sentrum, mens de mer plasskrevende og prisfølsomme 
samlokaliseres på et egnet område. 

5.2 Nye prisgunstige konsepter inn i markedet 

5.2.1 Begrepet plasskrevende varierer 
Miljøverndepartementet valgte i den første rikspolitiske bestemmelsen (1999) å definere et 
utvalg vareslag som plasskrevende (blant annet trelast, hagesentre, landbruksmaskiner m fl) . 
Det samme departementet valgte å unnlate å definere spesifikke vareslag som kan unntas 
bestemmelsen da de reviderte planbestemmelsen i 2008. Mange fylker har fortsatt benyttet den 
opprinnelige definisjonen av plasskrevende varer i sitt unntak fra lokaliseringsbestemmelse. 
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Noen har valgt å inkludere flere vareslag (for eksempel elektro) mens andre har tatt ut vareslag 
av bestemmelsen (f eks møbler).  

Sarpsborg og Fredrikstad har et eget avlastningsområde for lokalisering av plasskrevende varer 
på Dikeveien. Det befinner seg et variert tilbud av varer og tjenester i området. Vi finner både 
helsetjenester, interiørbutikker, telebutikk mv i området. Se Figur 5-4. Det er altså vanskelig å 
holde helt klare linjer for utviklingen i de ulike handelsområdene.  

 

Figur 5-4 Oversikt over bedriftskategorier i Dikeveien. Avlastningsområde for 
plasskrevende handel i Sarpsborg/Fredrikstad.  

Kilde	Internett	

5.2.2 Plasskrevende handel i klyngedannelser 
Store deler av den arealkrevende handelen (supersentre og bransjesentre) foregår i big-boxes i 
utkanten av større byer. Slike tilbud er rettet mot et regionalt marked. I enkelte tilfelle vil disse 
samtidig utvikles som en klyngelokalisering. Noen områder utvikles da som cluster-preget big-
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box-handel – med prisgunstige alternativer. Mange vareslag utvikles etter slike konsepter. 
Eksempelet under er hentet fra Elverum og Moss/Rygge viser et bygg som i sin form illustrerer 
hvorfor disse byggene ikke gir gode møteplasser i bysentrum. Varene er dessuten så store, 
eller folk handler så store volum at de er lite egnet  å ta med seg på buss og bane. De 
representerer sjeldenkjøpsvarer. Tidligere lå slike tilbud i trafikkmessige knutepunkt med  
regionale nedslagsfelt og kunden reiste langt for å handle der. I løpet av de siste årene behøves 
mindre nedslagsfelt fordi konsumet øker og folks kjøpekraft blir større. Dermed lokaliseres de 
nå også i randsonen av mindre byer.  En utfordring for de lokale planmyndigheter er hvor man 
skal lokalisere disse big-boxene. De er store, de er arealkrevende og de framstår ikke som 
naturlig å innlemme i et sentrumsmiljø der målet er å skape attraktive møteplasser slik at folk 
skal møtes, oppholde seg og hygge seg. Figur 5-5 og Figur 5-6. Byggene/konseptene har heller 
ikke alltid varer som definert som plasskrevende. 

     

Figur 5-5 Eksempel på plasskrevende virksomhet. Elverum – Grindalsmoen. Foto Vista 
Analyse AS 

Figur 5-6 Eksempel på strukturert big-box-utbygging. Moss/Rygge, Varnavegen. 

5.2.3 Stadig mindre kundeomland for bransjesentre 
For big-box-konsepter har det vært vanlig med et kundeomland på mellom 50.000 og 100.000 
innbyggere. Men over tid har det vist seg å være behov for stadig mindre kundegrunnlag. Vi har 
de senere årene sett eksempler på at det holder med et kundegrunnlag på 10.000 innbyggere 
for varer man for få år siden trengte det tredobbelte. Med mindre kundeomland blir box-
strukturene mindre, men de er like fullt uegnet i bysentrum. 

Ettersom konseptene tilbyr er varer som folk handler sjelden, blir handlefrekvensen relativt lav 
(sjeldenkjøp og handel i store volum), noe som gir kundetetthet/besøksfrekvens. Et annet 
kjennetegn ved konseptene er at omsetningen per kvadratmeter er lav. Mens omsetning i en 
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dagligvareforretning kan ligge på fra NOK 30.-80.000 pr kvm, kan omsetningen i slike bygg 
ligge ned mot NOK 10.000 per kvm (eks mva) eller lavere. Dette gjør at når det beregnes 
dekningsgrader for disse konseptene må det legges til grunn lavere pris.   

5.2.4 Bransjevridning og nye konsepter 
For noen år siden kom Binders, Jysk, Sparkjøp, SmartClub/CoopObs og i de senere år har Jula, 
Europris, Biltema og Rusta m fl. kommet inn  i markedet. De har prisgunstige alternativer og 
opererer i store nedslagsfelt. De defineres ikke som plasskrevende virksomhet men har samme 
lokaliseringspreferanser som de plasskrevende. Vi omtaler  dem som arealkrevende 
virksomhet. 

Det skjer endringer internt innen ulike bransjer. Under har vi eksemplifisert noen bransjer som 
er i sterk endring. 

Innen møbelvarehus-kjeder skjer det endringer. Tre hovedtrekk skiller seg ut: 

• Noen har show-rooms i sentrum med varehenting på byeksterne lager 

• Noen har rene møbelkonsepter uten småvarer 

• Noe utvikler seg i retning av bredt vareutvalg (småvarer, jernvarer mv) 

Innen elektrobransjen skjer det også endringer: 

• Noen konsepter omfatter mega-stores med prisgunstige varer og stort utvalg som 
presser prisene ned 

• Økende antall nettleverandører – innenlands og utenlands. 

De tradisjonelle sportsforretningene som har ligget i sentrum og i kjøpesentre merker økt press 
på pris og stadig flere av disse legges ned. 

• Noen konsepter ser ut til spesialisere seg og tilbyr en blanding av spesialvarer og 
tjenester. Eksempler: Jakt; spesialforretning innen våpen, ammunisjon mv.   Ski; 
personlig oppmålt utstyr, teknikk-kurs, treningskvelder og arrangement – for eksempel 
felles reise og service til turrenn. Padling; uttesting og tilpasning av utstyr, teknikk-kurs 
og fellesturer. Fiske; spesialutstyr flue/agn osv, utleie, kurs og tilrettelegging for 
fisketurer. Sykkel; testing av utstyr, veiledning og tilpasning av utstyr, felles reise og 
service til sykkelritt, treningskvelder mv. 

• De store aktørene tar store markedsandeler og de tar samtidig også nisjevarer fra 
annen faghandel. For dyrebutikkene har salg av fór vært en viktig del av omsetningen. 
Salg av fór tas i dag over av sportsforretninger og hagesentre. Det skaper store 
utfordringer for faghandelen. 

Innen byggevarehandelen skjer det økt differensiering 

• Med et bredere tilbud innen interiør og utstyr, kan trelastbutikkene tilby et større utvalg 
innen hus og hjem med trelast, fargehandel, interiør, båtutstyr osv. (F eks Maxbo). 

• Vi ser eksempler på trelastlevererandører som leverer prisgunstige alternativer ved å 
øke sine tilbud innen sektorene VVS, motordrevet hageredskap og landbruk. (F.eks 
Jula). 

• Noen konsepter har også utviklet store distribusjonssystemer som gjør at de leverer 
varer over store geografiske områder. (F eks Gausdal landhandel). 
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Innen bakerbransjen dukker  nye urbane konsepter dukker opp i sentrum. Bakerier med kafe, 
servering og eksklusive brødvarer og kaker, sjokoladedessert-utsalg sammen med 
restaurantvirksomhet. Altså kombinasjon av butikk og servering.  

Innen apotekbransjen utvides ren apotekvirksomhet med skjønnhet og velværeprodukter. 

Parfymerier tilbyr service og veiledning mens frisører tilbyr produkter for salg. 

Mote og kaffebar er et nyere konsept som også er på vei inn i markedet.  

Ved kvantitative analyser vil det være vanskelig å skille ut nye konsepter, og tilgjengelig 
statistikk blir fort lite presis dersom det viser seg å være blanding av servering og salg i samme 
statistikk. 

5.2.5 Prispress gir andre lokaliseringspreferanser 
Med lave leiepriser (lav tomtepris og billige bygg) vil prisene presses ned på generell basis. 
Med økt netthandel presses også prisene ned. Dette øker kravet til omsetning for butikker som 
ligger i sentrum der driftskostnadene er høye. Sentrumsbutikkene konkurrerer mot globale 
aktører med et helt annet kostnadsnivå. Vi har tatt med et bilde fra lageret til bok- og 
netthandelen Amazon – en av verdens fremste på logistikk- som illustrasjon på fremtiden 
konkurrenter. Med internasjonalisering vil stadig flere internasjonale aktører komme inn i 
markedet. Figur 5-7. 

Med stadig flere konsepter som utvikles etter lav leiepris og en netthandel som presser prisene 
ned, blir det vanskeligere å opprettholde handelsvirksomhet  med høye leiepriser i sentrum. Når 
prisene presses vil de største konseptene overleve. Kjedene blir markedsvinnere fordi de har et 
så bredt og variert tilbud at de trekker store kundegrupper. Med høye driftskostnader må 
omsetningen være høy. Dette presser de andre tilbudene ut av markedet eller ut av sentrum. 
Med økende etterspørsel etter service, tjenesteyting og kultur kan disse tilbudene være på vei 
inn sentrum, mens handelen presses ut. Dette øker veksten i big-box-handelsområder. Og det 
øker netthandel og effektive handelskonsepter.  

 

Figur 5-7 Amazons lager. 

Kilde		www.heraldweekly.com	
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6 Myndighetenes rammebetingelser; er de 
gjennomførbare på sikt? 

6.1 Handelen blir ikke som den var 
Det er ikke mulig  å spå om fremtiden, men med et blikk på trender og utvikling kan vi se noen 
hovedtrekk. Finansdepartementet skisserer fortsatt vekst på mellom to og  fire prosent årlig. 
Men vi ser to trender:  

• Forbruksveksten tas ut  i form økt kjøp av tjenester og ikke som kjøp av varer. Flere 
av de store kjøpesenteraktørene har allerede påbegynt en justering av tilbudet i 
sine sentre. 

• Netthandelen øker og dermed øker også konkurranse på pris.  

På nettet søker kunden etter det beste produktet til lavest mulig pris. Dette bidrar til et sterkt 
prispress og til stadig lavere marginer for leverandøren. Tilbydere som enten har høye 
driftskostnader vil falle ut av markedet. Vi ser følgende trend:  

• Stort utvalg blir stadig viktigere. Verden kommer tettere innpå, ikke minst via nettet, 
og dermed ønsker kundene et bredt og variert utvalg.  

• De store handelskonseptene tar markedsandeler og vinner i kampen om kunden.  
• Høye arealpriser i sentrum forårsaket av vekst i kontor og bolig forventes å 

redusere omfanget av salg av storvarer i bysentrum. Økt konkurranse på pris blir 
tydelig.  

• Netthandelsaktørene tilrettelegger for leveringssentraler lokalisert regionalt. Slike 
kan ligge i områder med andre big-boxes. 

Med økt forbruk vil motsatsen til krav om utvalg ligge i at det blir stadig bedre tilbud der folk bor. 
I områder med 5-6.000 innbyggere vil tilbudet kunne bli bredere, slik at man lokalt får dekket 
stadig mer. Men når det kommer til kapitalvarer vil det være pris som er viktigst og når det 
gjelder shopping og utvalgsvarer vil det være utvalg som er viktigst. Vi kan forvente: 

• Bredere og mer variert tilbud som dekker stadig mindre kundeomland 

Opplevelser i kombinasjon med handel blir stadig viktigere. Med økt etterspørsel etter tjenester 
som kropp, helse, trening, kultur og  bespisning blir det stadig viktigere å utvikle et attraktivt og 
sentrum med ulike tilbud slik at de tilreisende kundene har flere tilbud å velge mellom. Vi kan 
forvente: 

• Det vil stilles stadig større krav til kommuner som har et regionalt senter om å 
utvikle tilbud innen opplevelser og aktiviteter i sentrum. Krav til estetikk og 
funksjonalitet øker og det vil være de regionsentrene som klarer  utvikle høyest 
attraktivitet som vil vinne kunden. 

6.2 Hvor skal de nye konseptene lokaliseres? 
Byene vokser, trafikkvolumet øker og dermed øker behovet for tiltak som reduserer biltrafikk, 
økt bruk av kollektive transportmidler og flere og bedre nærtilbud som kan nås  til fots og sykkel. 
En utfordring for de lokale planmyndigheter er hvor man skal lokalisere de plasskrevende og 
arealkrevende konseptene som søker prisgunstige lokaler for å være konkurransedyktige i 
markedet. De er store, de er arealkrevende og de framstår ikke som naturlig å innlemme i et 
bysentrum/bydelssenter der folk skal møtes, oppholde seg og hygge seg. De har lukket fasade 
mot gateplan og gir ingen urban kvalitet.  
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Så lenge kunden finner stadig billigere varer på det internasjonale markedet, blir det enda 
vanskeligere å opprettholde rammebetingelser som krever handel til sentrum.  

Myndighetene har i liten grad konkretisert hvilke faktorer som bidrar til godt bymiljø, lav 
handelslekkasje og ulike handelskonsepters virkninger på byer og tettsteder. Det er i for liten 
grad tatt hensyn til de overordnete økonomiske drivkrefter og bransjemessige utfordringer når 
lokalisering av varehandel trekkes inn i arealplandiskusjonen. Faktoren ”pris” vil styre stadig 
mer. Markedet etterspør prisgunstige varer. Det er vanskelig å holde prisene lave i dyre 
butikklokaler. Vi ser en tendens til at det kun er de store kjedene – noen av dem har økende 
grad av monopol – som overlever i bysentrum. Kan vi komme i en situasjon der varehandelen 
er helt ute av sentrum – fordi det er for dyrt å være der? 

I tabellen under har vi skissemessig listet opp noen kategorier forretninger og relatert dem til 
lokalstørrelse, lokalisering, leiepris og omsetning ut fra erfaringstall de senere år. Tabell 6-1. 
Tabellen er ikke empirisk dokumentert men bygger på erfaringstall. Den illustrerer at stadig flere 
handelskonsepter søker lav pris og store butikklokaler. 

Tabell 6-1 Skissemessig framstilling av handelskonsept etter lokalisering og husleie 

 Små lokaler 

Store 
lokaler 

Sentrum 

Big-box 

Kjøpesenter 

Leiepris Omsetning 
per m2 

Omsetning 
totalt 

Nisjebutikker små sentrum – gammel 
bygningsmasse 

lav lav Lav 

Utvalgsvarer små og 
større 

sentrum høy varierende varierende 

Kjeder store sentrum  

kjøpesenter 

høy høy høy 

Bredt 
vareutvalg 

store big box lav lav høy 

Plasskrevende store big box lav lav varierende 

Plasskrevende  - små (show 
room) 

-store 

sentrum 

big-box 

høy 

lav 

lav 

lav 

varierende til 
høy 

Nett store big-box lav lav  

 

6.2.1 Billigkonseptene er på vei inn i bydelssentrene 
Med stadig økt forbruk og behov for stadig mindre volum på kundegrunnlaget for hvert enkelt 
konsept, ser vi at  de prisgunstige konseptene er på vei i bydeler og mindre kommunesentre. 
Biltema, Jysk  og XXL er eksempler på konsepter som kan tilpasses kundevolum gjennom ulike 
formater (fra 1000-5000m2 BRA).  

6.3 Innkjøpsreisene må reduseres for å nå mål om reduserte 
klimagassutslipp 

I Reisevaneundersøkelsen 2013/14  (TØI, 2014) viser TØI til at innkjøpsreisene har endret 
karakter de siste tiårene. Det er ikke overraskende ettersom handelsomfanget også har økt 
betydelig i perioden. I 1992 var handlereisene i snitt 5km mens det i dag er 7,7. De lengste 
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innkjøpsreisene skjer i Oslo/Akershus, mens de korteste reisene utføres av de som bor i de 
største byene. 24 prosent av innkjøpsreisene utføres mellom kl 17 og 21. Det betyr at en 
fjerdedel av handlereisene skjer etter at man er kommet hjem fra jobb. Det kan indikere at man 
enten handler på vei hjem fra jobb, eller at man reiser hjem, henter bilen og reiser ut på 
handlereise. I spredtbygde strøk og i de mindre byene har andelen bilbruk for innkjøpsreiser 
økt.  

Innkjøpsreisene øker i omfang og med dem øker klimagassutslippene. Det er et mål å redusere 
klimagassutslippene. Da må også innkjøpsreisene reduseres. 

6.4 Kan handelen redde sentrum? Markedsmessig utfordringer 
Det er særlig tre viktige arealmessig utfordringer vi står overfor i årene som kommer. Disse er: 

1) Endring i vareslag hos de store reduserer omsetning for de små 

De store konseptene tar stadig større del av de inntektsgivende vareslagene til de små. De små 
endringene innen konseptet plasskrevende kan gi store utslag på sentrumshandel. For 
eksempel tilbyr trelasthandlere tekstil og interiør og plantesentrene tilbyr dyrefór.  Fordi 
trelasthandlere og planteskoler kan etablere seg  på billige tomter i billige bygg, vil de ha et 
konkurransefortrinn. Mens tekstilforretninger  og dyrebutikker normalt er lokalisert i dyre lokaler 
(for eksempel i kjøpesentre) vil de møte stor konkurranse når den plasskrevende virksomheten 
justerer kurs og tilbyr deres varer. Ekstra vanskelig blir det dersom varen er den som 
utvalgsvarebutikken har stor fortjeneste på.  

• Det er frafrall av utvalgsvarebutikker på generell basis (f eks sport, dyrebutikker, 
musikk/video, bohandel)  

2) Økt netthandel gir økt prispress 

Vi ser at netthandel bidrar til en stadig sterkere konkurranse på pris. Netthandel øker 
prispresset fordi kunden enkelt søker den tilbyderen som har lavest pris. Økt prispress gjør det 
enda vanskeligere å operere med tilbud i dyre lokaler. Det bidrar også til økt press på 
sentrumshandel. Blant de utvalgsvarebutikkene som denne trenden har merket mest de siste 
årene er foto, musikk, data, sport, helsekost, bøker og etter hvert har netthandelen av klær og 
mote blitt stadig viktigere på nett. Dette resulterer i et sterkt prispress og etter hvert har vi sett at 
disse butikk-kategoriene forsvinner ut av markedet. Dette gir særlig store konsekvenser for 
sentrumshandelen og kjøpesentrene.  

Drivkreftene bak denne utviklingen er globalisering. Varer er tilgjengelig og handles på nett.  

• Presset på pris vil øke og tilbud på nett vil øke. Det skaper utfordringer for 
varehandel som er lokalisert i dyre lokaler (for eksempel i sentrum). 

3) Forbruksendringer fra varer mot tjenester 

Vi ser også endringer i forbruket mot kjøp av tjenester på bekostning av varekjøp. 
Kjøpesenteraktørene er allerede i gang med å justere innholdet fra varer til tjenester. Det har 
vært en økning i folks forbruk de siste ti årene, men de siste årene har veksten blitt kraftig 
redusert når vi legger  prisjusterte tall til grunn. Men forbrukerne får mer for pengene. Vi får 
stadig mer varer for lavere pris. Samtidig ser vi at forbruket endrer karakter. Årsaken til dette vet 
vi ikke, men en hypotese kan være at vi har nok ting og tang. I stedet øker interessen for reiser,  
kultur, helsetjenester  som treningssentre og ulike varianter av helsepleie samtidig som 
interessen for å spise ute øker.  
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• Det åpner for alternative tilbud i sentrum. Rett fokus mot salg av service og 
tjenester i stedet for varer (helse, trening og reise samt økt fokus på mat/kjøkken.) 

6.5 Oppsummert om planmessige utfordringer i Fredrikstad 
 I den kvantitative analysen vil handlemønsteret i Fredrikstad analyseres. Ligger det potensial 
for å redusere omfanget av innkjøpsreiser? Ligger det potensial for å videreutvikle de 
handelskonseptene som er egnet som sentrumshandel, eller er det i dag god dekning i regionen 
innen shopping og urban tjenesteyting? Hva er situasjonen for de prisgunstige og 
plasskrevende handelskonseptene? Og hvordan preger billige varetilbud i Sverige situasjonen? 
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7 Urbane kvaliteter – differensiert lokaliseringstrategi 

I dette kapitlet drøftes handelens plass i bysentrum og hva som påvirker urban vitalitet. Kapitlet 
bygger på teori om temaet og det trekkes sammenlikninger mot planene og tiltaket og området. 

7.1 Hvordan skape den gode by med attraktive møteplasser? 
Carmona og Tiesdell (Tiesdell) hevder at de viktigste faktorene i utvikling av byer;  

• Klima 
• estetikk  
• funksjon  
• topografi  

Handel er i følge Cormona og Tiesdell ikke den viktigste bidragsyter til et godt bysentrum. 
Enkelte byer og tettsteder har utviklet et tydelig sentrumsmiljø, bestående av ulike møteplasser, 
torg og strøksgater. Men det viser seg at utvikling av attraktive byrom byr på store utfordringer. 
Oslo kommune har eksempelvis en egen kommunedelplan for torg og møteplasser. Figur 7-1. 
Og Fredrikstad har satt fokus på nettopp torg og møteplasser i sin plan for byen.  

 

Figur 7-1 Eksempel på friksjon, trivsel, kvalitet og attraktivitet. Oslo. 

Opphold og tetthet av mennesker skaper muligheter for omsetning og kommersiell virksomhet. 
Byens form og funksjon er viktig for omsetning og handel i strøksgatene. Kjøpesentrene har vist 
seg å være dyktige i å skape gode møteplasser inne i sentrene og blir ofte vinnere i kampen om 
kundene. 

Det er samspillet av de ulike kvalitetene i byrommet som bidrar til en attraktiv by for de som bor 
der. Gode bymiljøer særpreges ofte av pulserende liv der handel er en av mange faktorer. Men 
handel må ikke overdimensjoneres som faktor. 

God sirkulasjon av mennesker skaper godt grunnlag for kommersiell virksomhet.  Tradisjonelt 
har handel stått sentralt i bybildet. Men det er ikke handel alene som bidrar til å utvikle 
bykvalitet. Byers vitalitet er en kombinasjon av kunder/brukere og handel/kultur/tjenesteyting. 
Kommersiell virksomhet utvikles der det er mennesker (kunder). Desto flere mennesker i 
sirkulasjon, desto bedre grunnlag skapes for handel, service og ulike tjenester. En kritisk faktor 
er derfor å stimulere til sirkulasjon av folk og sørge for at folk beveger seg langs samme akser, 
slik at det skapes friksjon og tetthet. Der etableres butikkene. Mange byer sprer virksomheten 
for mye og dermed oppstår tomme rom. Med tomme rom kommer det ofte gråpapir i vinduer der 
det skulle vært forretninger. Kjøpesentrene er etablert i byenes randsone fordi det er der 
boligene ligger. 

Trenden viser at folk handler en stadig større andel av varene sine i kjøpesentrene. Mens 
kjøpesentrene øker sin omsetning, taper de mindre forretningene. Slik har utviklingen pågått 



 

Vista Analyse   41  

gjennom noen tiår. Samtidig skjer det også andre ting. Under har vi listet opp noen eksempler 
på det vi har registrert i arbeid med handelsanalyser gjennom et tiår. 

• Kultur, bespisning og boliger trekkes inn i sentrum der det er attraktive møteplasser. 
Dette påvirker handelstilbudet og trekker kremmere dit det er kunder. Kritisk faktor er 
attraktivitet; det må være hyggelig! 

• Sentrum preges dels av nisjebutikker som ikke har økonomi til å være i kjøpesentrene 
med de krav som stilles til omsetning der, men vi ser også at 

• Kjedebutikker etablerer seg i strøksgatene der det har vært nisjebutikker og fortrenger 
disse som har holdt til i sentrum gjennom ”kjøpesenterperioden” 

• Kontorarbeidsplasser samlokaliserer seg nær kollektive knutepunkt – særlig ved bane. 
Dette skaper en egen dynamikk som påvirker handelstilbudet på disse punktene 

• Bransjer samlokaliseres langs hovedveinettet i big-box-cluster. Møbelforretninger 
samlokaliseres, bilforretninger samlokaliseres og det dannes store avlastningssentre i 
byers og tettsteders randsoner. 

• Stadig nye konsepter trekkes over i slike big-box-clustere. Billige tomter i billige bygg gir 
lavere priser. Folk får mer for pengene. 

• Show-rooms trekkes inn i byene, mens varene må hentes fra lager i sentrums 
randsone. Dette gjelder brune- og hvitevarer, møbler mv. 

7.2 Hva kjennetegner en attraktiv handelsby? 
Handelen har historisk sett påvirket byen og bystrukturen. Men hvilke rammebetingelser som 
kan bidra til at handelen på en positiv måte kan stimulere til god byutvikling, er ikke entydig. 
Hvilke kritiske suksessfaktorer finner vi i andre byer? 

De viktigste handelsbyene har bysentrum  med levedyktige shoppingmiljøer uten plasskrevende 
varer i bymiljøet. De store handlegatene i Stockholm har for eksempel god tilgjengelighet til T-
banenettet. I tillegg er parkeringsforholdene i forstedene svært gode ved T-banenettet. Videre 
er det også mange parkeringshus i sentrum av byen, og ikke minst nær de store 
handlegatene/kjøpesentrene. Stockholm har en høy handelsaktivitet i sentrum, og har spesielt 
tilrettelagt for god tilgjengelighet med både bil og bane.  

Den handelsaktiviteten som skjer i bysentrum (shopping ) og har spesielle særtrekk1. 
Sentrumshandelen skjer i et attraktivt gatemiljø og i kjøpesentre i sentrum. Eksempler på 
handlegater i europeiske byer er;  

• Via Del Corso i Roma (gågate) 
• Drottningegatan i Stockholm (gågate) 
• Strøget i København (gågate) 
• Bogstadveien i Oslo samt Skovveien (trafikkerte veier) 
• Storgata i Lillehammer (gågate) 
• Storgata  i Bodø med Glasshuset mv 

 
Felles for  disse pulserende handelsstedene er at de er tette og kompakte, de er hyggelige å gå 
i og det er rom for opplevelser og opphold.  
Enkelte bydeler og tettsteder har utviklet et tydelig sentrumsmiljø, bestående av ulike 
møteplasser, aktivitetstilbud og oppholdsrom. Men det viser seg at utvikling av attraktive rom 
byr på store utfordringer.  
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I Italias urbane fenomen beskriver forfatteren hvordan de italienske plassene er de beste 
forbilder for vellykkede møteplasser. (Brantenberg, 2008). De ulike plassene er formet etter 
hvilken funksjon de skal inneha. Handelsplassen formes ulikt symbolplassen og 
scenografiplassen formes ulikt sakralplassen. Plassene er formet etter den menneskelige 
atferd. Skal stedet være et sted der man står, sitter, går, ser eller er i aktivitet.  I utformingen av 
den romlige strukturen på slike plasser i byrommet er det viktig å ta utgangspunkt i rommets 
funksjon.  I Norge ser vi ofte at plassene blir for mange, eller de er for store, eller de har for lite 
sol (evt for mye vind) eller de er ikke egnet for opphold. Norske plasser har en tendens til å 
ende opp som transittområder.  

Ingen av de gode møteplassene skapes rundt en dagligvarebutikk eller en big-box-struktur. De 
skapes rundt en attraksjon; kultur, idrett, park, natur eller andre behov. Og de må være 
attraktive for at de skal trekke folk.  

Det er ingen løsning å etablere en dagligvareforretning i et definert nærsenter  for så å tro at det 
skal bli en møteplass for nærmiljøet. Dagligvareforretninger generer mye biltrafikk og består 
som regel av en forretning med lukket fasade med en parkeringsplass foran. 

Det er ikke handel som skaper de beste vannpostene. Det er romlig kvalitet og høy 
funksjonalitet som skaper dem. Idrett og kultur kan være vel så viktig som handel. 

Det er offentlig sektors ansvar å utvikle gode og attraktive møteplasser i nærmiljøet. Det kan 
være rundt en skole, arbeidsplass, idrettsplass, et klubbhus, et kollektivt knutepunkt eller 
forretninger. I utviklingen av et samspill mellom ulike funksjoner vil de gode møteplasser 
skapes. Å skape liv er utfordrende. De beste møteplassene er bilfrie. Da må en stille 
spørsmålstegn ved hvorvidt de er egnet for volumpreget handel (dagligvarer, big-boxes). Men 
det finnes alternativer der det er felles inngang mot et felles torg. 

Peter Butenschøn har utarbeidet en  eksempelsamling på byintegrert handel. (Butenschøn, 
2014). Analysen presenterer ulike forslag til utvikling av kjøpesentre slik  at de i større grad blir 
en del av sentrum.  

7.3 Shopping i sentrum. Bydelssentrene med praktisk hverdagsbehov 
Å utvikle et attraktivt sentrum krever stor innsats der både offentlig og privat sektor spiler på lag. 
Det forutsetter en forståelse for byens dynamikk og en respekt for folks bevegelsesmønster i 
rommet. Fravær av vær og vind er viktig sammen med god eksponering av sol, høy grad av 
estetikk og god funksjonalitet. Forståelse for kommersiell planlegging er viktig for at 
handelsstanden skal finne stedet attraktivt å være på.  

Handel med utvalgsvarer kan med fordel legges til sentrum. Det kan også handel i kombinasjon 
med service og tjenesteyting. Men lokalene i sentrum er dyre og det er viktig at kommunen 
bidrar med et attraktivt uterom/fellesrom slik at det kommer folk til byen og slik at omsetningen i 
strøksgatebutikkene blir så høy at det kompenserer for arealprisen. De plasskrevende  
handelskonseptene bør ut av byen, slik også Østfold har prioritert dem lagt til avlastningssentre. 
På områder der disse lokaliseres bør det ikke være attraktive uterom, det bør ikke være 
servering og det bør ikke være tilrettelagt for opphold.  

For konseptene i mellomsjiktet; de arealkrevende – de som er på vei inn i markedet finnes det 
mellomalternativer for de minste av dem. Konsepter på mellom 1000 og 1500m2 BRA kan 
tilrettelegges i sentrums randsone, men det bør kreves en felles inngang, felles parkering for 
alle konseptene som er samlokalisert og uterom ved inngangspartiet som er koplet opp mot en 
gang- og sykkelstruktur.  



 

Vista Analyse   43  

En etablering av box-strukturer utenfor sentrum vil være positivt for Fredrikstad sentrum. 
Byggene vil forringe kvaliteten på sentrum og bidra til dødt rom i gateplan fordi billige bygg har 
lukket fasade langs strøksgaten/bygulvet. 

7.4 Hva betyr dette for Fredrikstad? 
Vi har drøftet noen av tendensene vi ser i markedet i dag. Andre kan forventes å komme. 
Utfordringene med økende konkurranse på pris presser handelen ut av sentrum og inn i 
billigere lokaler.  Videre presser bransjeglidninger tradisjonelle utvalgsvarekonsepter ut av 
markedet. Det pågår en økt differensiering i varehandelen og det får konsekvenser for 
sentrumshandelen.  

Det er svært positivt at Fredrikstad kommune planlegger byutvikling slik at ikke handelen alene 
skal redde sentrum, men slik at en kombinasjon av en rekke faktorer i et samspill skal danne 
god urban kvalitet, slik som kultur, boliger og kompetansearbeidsplasser, torg og møteplasser, 
gjestehavn mv. Utfordringen er at mye av handelen på grunn av sterkt prispress ikke kan 
lokaliseres i sentrum. Derfor er det viktig at det legges opp til å få synergier ut av et samspill av 
ulike aktiviteter og tilbud. 

Kommune og fylke har avgrenset plasskrevende virksomhet til å utgjøre et begrenset antall 
vareslag og det er prioritert å samlokalisere disse på noen områder. Vi mener det er en god ide 
å samlokalisere handelskonsepter som trenger et stort kundegrunnlag  i definerte 
avlastningssentre. Men det knytter seg utfordringer til de konseptene som retter seg mot mindre 
kundeomland og konsepter som selger prisgunstige alternativer. Disse kan ikke være i sentrum 
der husleieprisene er for høye og byggene de er i egner seg ikke for sentrumslokalisering fordi 
de har lukket fasade mot gateplan. 

Handlevaner og handleatferd påvirkes gjensidig av markedssituasjonen. Utfordringen knytter 
seg til om tilbudet skal tilpasses etterspørselen eller om etterspørselen skal tilpasses tilbudet.  

Innbyggerne er i stor grad bosatt utenfor sentrum og dermed ønsker de tilbud så nær der de bor 
som mulig. Det gir kort reisevei og effektiv tidsbruk for familier med knapphet på tid. 

Kundens mobilitet i dag er så stor at folk får tak i de varene de ønsker seg – til den prisen de 
finner akseptabel. Dersom tilbudet der man bor ikke tilsvarer det man etterspør, så vil kunden 
reise dit han finner tilbudet.  Ved å fjerne eller redusere et tilbud som markedet etterspør, så vil 
man ikke dermed få kunden til å kjøpe noe annet. I stedet kan man risikere å miste kunden (og 
dens etterspørsel/forbruk/omsetning) i form av lekkasje til et annet sted. 

Den største utfordringen ligger i å samlokalisere mennesker og handelstilbudet. Der det er folk 
(etterspørsel), vil de kommersielle aktørene se muligheter. Tilbudene følger etterspørselen. 
Kundene finnes der de jobber og der de bor. Dit kommer også handelen. Det er dette som er 
den største utfordringen for sentrumshandel. Det bor og jobber for få mennesker i sentrum. I 
Fredrikstad transformeres sykehusområdet og FMV til boliger. Dette skaper grunnlag for 
sirkulasjon av mennesker i sentrum og er et svært viktig grep for sentrum.   

Utfordringen for Fredrikstad i årene som kommer er i hvor stor grad kommunen forventer at 
handelen skal bidra til aktivitet i sentrum. Vi vet ikke om trenden mot at big-box-konseptene tar 
stadig større markedsandeler vil kompenseres ved at nye konsepter kommer inn i sentrum. Men 
det er tydelige trender på at varene trekker ut av sentrum, mens tjenesteyting og service trekker 
inn i sentrum. Det er viktig å være klar over at big-box-konseptene er prisgunstige alternativer 
som ikke egner seg i gateplan i sentrum, mens de nye blandingskonseptene med salg og 
tjenesteyting er svært godt egnet i en urban struktur. Enkelte handelskategorier vil  i stedet 
eliminere muligheten for å skape kompakte byer og tettsteder der mennesker myldrer og koser 
seg. Med tilveksten av bransjesentre blir planleggingen ytterligere kompleks. Og arealkrevende 
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handel er et nytt element i planleggingen. Uklare definisjoner av detalj, tung/lett storhandel 
fjerner fokus på det som er viktigst. 

En tilrettelegging av sentrumsnære big-box-områder kan være en vei å gå. Dette innebærer at 
fremtidens handelssentre kunne vurderes å bestå av en del shoppingområde og en del big-box-
område. Da får man samlokalisert og samtidig ivaretatt den bransjeglidningen som er på vei.  

I kapittel 8 presenteres den faktiske markedssituasjonen i Fredrikstad og der trekker vi også 
opp hvilke utfordringer og muligheter området har sett i lys av de generelle utviklingstrekk som 
vi har beskrevet foran. 

7.5 Hva betyr dette for Sorgenfri/Sellebakk? 

7.5.1 Historiske sentre på Østsiden 
Nabbetorp var tidligere et av flere lokalsentre på Østsiden og har i dag en særegen arkitektur – 
arbeiderboliger -  men har i dag verken handel- eller servicetilbud. Torp var et lokalsenter 
historisk sett med enkelte forretninger, men disse er det lite igjen av. Det har imidlertid utviklet 
seg noe handelstilbud tilknyttet riksveien de senere år for bilbasert handel (bilforretning, 
Bunnpris, frisør, bokhandel, dagligvare mv). Øvrige tilbud på Østsiden finner vi i form av 
enkeltforretninger mellom Torp og Sellebakk (Strykerveien). Begby er et relativt nytt 
boligområde og her er det i dag en Meny med noe tillegg.  

Gamlebyen er et handelssenter historisk sett og har i dag spesialforretninger særlig myntet mot 
turister, kultur og shopping i et særegent gatemiljø. I tillegg ligger et handelsområde ved 
brohodet med noen dagligvareforretninger, apotek/bilrekvisita/blomst/byggevarer.  

7.5.2 Sellebakk  
Sellebakk utgjør et eget bydelsområde på Østsiden og i det historiske sentrum er det i dag en 
bystruktur med enkelte tradisjonelle småforretninger. Figur 7-2. I randsonen av dette 
sentrumsområdet er det et lite kjøpesenter ved riksvegen. Omsetningen i kjøpesenteret er lav, 
men det pågår en utvidelse av senteret. Det er også en dagligvare vis a vis senteret. Senteret 
har i dag ledige lokaler og inneholder en blanding av varer og tjenester: 

Det gamle Sellebakk sentrum har en bygningsstruktur som er egnet for ulike tilbud innen handel 
og service, men det gjenstår revitalisering av gatestruktur og fellesareal,  som kan øke 
friksjonen i området. Området inngår i Østsidenprosjektet som har nettopp bevaring av gammel 
bygningsmasse som formål. Det fremstår med for mye rom (luft) og bør fortettes. Videre vil en 
videre utbygging av boliger antas å kunne gi økt sirkulasjon av mennesker i gateplan. Det 
gamle sentrum i Sellebakk er ikke egnet for big-box-strukturer og handelen som er i disse 
byggene. Gamle sentrum har et potensial for revitalisering. 
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Figur 7-2 Det historiske bysentrum i Sellebakk. 

7.5.3 Bydelssenteret 
Vi vil senere i denne analysen drøfte Sellebakks sterke og svake sider som handelssted. Gamle 
sentrum har elementer som kan gi et godt grunnlag for sentrumsutvikling med gammel 
trehusbebyggelse som er egnet for småhandel og hygge. Men det kreves en aktiv innsats for å 
revitalisere området og fortette det slik at en får mer friksjon og gode møteplasser på samme 
måte som det jobbes i Fredrikstad sentrum. Flere boliger vil også være viktig. Dette er et 
bydelssenter der det lite er rom for kontorarbeidsplasser. I tillegg til et sentrum med service, 
hygge og småhandel vil storhandelen ligge litt i utkanten slik vi ser i dag (Bøckmann-senteret). 
Med et nytt handelssted ved Sorgenfri blir det viktig å ha akser som binder de to 
handelsstedene sammen slik at de kan utfylle hverandre med ulike vareslag. Det bør imidlertid 
legges størst vekt på å utvikle det gamle sentrum til en møteplass i bydelen. Boligutbygging 
gjennom fortetting blir viktig her samt små parker og små plasser. 

7.5.4 Flere box-strukturer på Østsiden 
Det er allerede etablert flere big-boxer ulike steder på Østsiden. Hele bydelsområdet består av 
en blanding av gammel gatestruktur i særegen bygningsstruktur (som Sellebakk og Gamlebyen 
med flere) samt box-områder (ved brohodet, langs riksvei, veikryss mv). De langt fleste av disse 
tilbudene er dagligvareforretninger.  
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Figur 7-3 Handelsstedet ved Brohodet   

Med et nytt i Sorgenfri handelsted vil handelstilbudet øke. Det er imidlertid viktig at box-
strukturene som bygges i boligområder har et felles inngangsparti og at de ikke bare er tilpasset 
biler, men også gående og syklende.  Det bør tilrettelegges med parkeringsplasser i 
kombinasjon med øvrig virksomhet i feltet slik at det fremstår som et helhetlig 
byutviklingsprosjekt.  
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8 Kvantitativ analyse 

8.1 Innledning 
I kapitlene foran har vi vist hvordan varehandelen er i endring med stadig større konkurranse på 
pris der en stadig større andel av varene kommer inn i billige forretningsbygg på billige tomter 
mens tilbudene i sentrum endrer karakter til mer service og tjenesteyting i kombinasjon med 
salg av varer. De varegruppene som sorterer under definisjonen av plasskrevende varer legges 
i avlastningssentre for plasskrevende slik man har vedtatt i regional plan for Østfold. Dette er et 
godt planstrategisk grep. På denne måten samlokaliseres handelstilbud med store regionale 
nedslagsfelt. Utfordringen knytter seg til alle de nye tilbudene som ikke behøver så store 
kundegrunnlag og som har en sterk konkurranse på pris, særlig mot de plasskrevende og mot 
netthandel. I Østfold kan vi legge til konkurranse mot Sverige.  

Vi har konkludert med at big-box-konsepter, uansett vareslag ikke er egnet for 
sentrumslokalisering.  Byggene er billige, de er store og de har lukket fasade mot gateplan. Men 
de har lav omsetning per kvadratmeter forretningsareal og har heller ingen kommersiell 
mulighet til å ligge på dyre tomter/i dyre lokaler i sentrum. Situasjonen er derfor at enten 
lokaliseres de utenfor sentrum eller så legger de seg i andre geografiske områder. Eksempler 
på slike konkurrerende steder utenfor Fredrikstad vil være Varnaveien og Svinesund/Norby.  

De økonomiske drivkreftene bak utviklingen mot big-boxes er vanskelig å stoppe. Prisene 
presses på nettet og varesortimentet er i stor endring. Det er ikke mulig å kontrollere at et 
hagesenter ikke selger dyrefor og at et byggevarehus ikke selger sengetøy. Dette er en utvikling 
som er på gang og det er store drivkrefter bak. Urban utvikling og attraktivt sentrum vil uansett 
trekke folk og der det er folk kommer det kommersielle aktører. Om enn i en litt annen kontekst 
enn vi har sett i dag. 

I dette kapitlet presenterer vi dagens situasjon, varehandelsomsetning, handelslekkasje og 
dekningsgrader. Vi vil drøfte resultatene av den kvalitative analysen opp mot den kvantitative 
analysen som ble presentert foran. 

8.2 Handels- og senterstrukturen i Nedre Glomma. Asplans analyse. 
Asplan Viak har analysert handels- og senterstrukturen for Nedre Glomma mot 2040 (Asplan 
Viak, 2013).   Analysen dokumenterer at detaljvarehandelen er fordelt med en liten andel av 
handelsomsetningen på Østsiden. Tabell 8-1. Analysen viser utviklingstrekk innen ulike 
vareslag. Det er ikke justert for turistrelatert omsetning og det er heller ikke foretatt noen 
prisjustering av tallgrunnlaget. I dette avsnittet gjengis noen av resultatene. 
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Figur 8-1 Oversikt over dagligvarehandel i Fredrikstad.  

Kilde	Asplan	Viak.	

Asplan benytter en gravitasjonsmodell for reisemotstand som måler avstand mellom 
bosted/arbeidsplasser og handelstilbudet. I denne modellen er Sellebakk, Begby, Brohodet  og 
Gamlebyen analysert spesielt på Østsiden. Poenget med modellen er å vise hvordan økt handel 
i et område vil påvirke handelen i sentrum. Modellen tar alene utgangspunkt i avstand som 
faktor og ikke hensyn til pris eller utvalg som vi har vist tidligere er svært viktig for 
handelsutvikling og kundeatferd. Handelslekkasjen til Sverige illustrer at pris er viktigere enn 
avstand (Figur 5-1). Dette er en stor svakhet ved Asplans modell som kun ivaretar forbruksvekst 
og tid (reiseavstand). Modellen tar heller ikke hensyn til det faktum at det er et pågående 
prispress i detaljhandelen som bidrar til å trekke stadig flere varer til billige bygg på billige 
tomter, mens handelen i sentrum endrer karakter til en større blanding av handel med service 
og tjenesteyting. Framskrivningene til Asplan er derfor rene framskrivninger som videreføring av 
dagens situasjon. Strukturendringer i handelen er store og transformasjonen stor. Det er viktig 
at plangrepene gjøres i tråd med trender og ikke i tråd med historien fra i går. Modellen viser 
heller ikke reisevilligheten for eksempelvis svenskehandel. 

 

Figur 8-2 Bydelsområder i Fredrikstad.  

Kilde	Asplan	Viak	

Lokalsenter og handelstilpasning. Asplan presenterer som tommelfingerregel at det kan 
legges til grunn et handelstilbud for en befolkning innenfor en radius på en kilometer,  en 
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handelsandel på NOK 30.000 per person (40% av totalforbruket) og en forventet omsetning per 
m2 salgsareal på NOK 40-60.000. Vår kommentar til dette er følgende: 

1. NOK 30.000 per person utgjør 85% av dagligvareforbruket. Det bør justeres til 100% av 
dagligvareforbruket ettersom folk handler mat der de bor. Som tillegg bør diverse andre 
hverdagsbehov medberegnes. Spesielt viktig blir dette for Østsiden med sine om lag 
21.000 innbyggere, som i størrelse er en mellomstor norsk by i seg selv. 

2. NOK 40-60.000 i omsetning per m2 salgsareal er alt for høyt. I lokalsentre vil 
omsetningen være betydelig lavere. Den vil være rundt NOK 35-40.000 per m2 innenfor 
dagligvarer, men den vil ventelig ligge på under NOK 20.000 for varer i ulike 
plasskrevende konsepter.  Det bør benyttes en differensiert omsetning etter vareslag og 
varekonsept. 

3. Asplan legger til grunn et kundegrunnlag for 1000-2000 personer for et nærsenter. Et 
så begrenset kundegrunnlag  vil fungere for dagligvarer, men det vil ikke være 
tilstrekkelig for et bredere utvalg. Senteret på Sellebakk er et eksempel på at der det 
legges for lavt kundegrunnlag til grunn, vil tilbudet ikke fungere.  

Konklusjon. Modellen til Asplan innbefatter ikke faktorer som marked, pris, attraktivitet og 
bedriftsøkonomiske faktorer. Asplan benytter avstand og snitt-tall for omsetning som ikke er 
anvendbart i modellering av et tilbud i et boligområde som Østsiden som er et av de viktigste 
boligutviklingsområdene i Fredrikstad kommune. Videre er det grunn til å anta at det er stor 
handelslekkasje til Sverige, noe som viser at pris har sterkere påvirkning på handleatferden enn 
avstand. 

8.3 Dekningsgrader i Fredrikstad 
I dette avsnittet presenteres handelsomsetningen i Fredrikstad og kommunene rundt. 
Dekningsgrader er beregnet ut fra snitt per innbygger og dette er relatert til snitt for landet. Det 
er foretatt drøftinger for de enkelte varekategorier knyttet til sentrumslokalisering versus 
byekstern lokalisering begrunnet i konsept, pris og urban kvalitet med utgangspunkt i det som er 
drøftet i kapitlene 5, 6 og 7 foran. 

8.3.1 Utfordrende handelssituasjon i regionen 
Omsetning målt i snitt per innbygger gir en god indikasjon på den generelle situasjonen i 
området. Hvaler ligger langt over snitt for landet, noe som skyldes meromsetningen i 
turistsesongen. Men både Sarpsborg, Halden og Fredrikstad har en snittomsetning per 
innbygger i varehandel som ligger lavere enn snittet for landet. Tabell 8-1. Fredrikstad har den 
beste dekningen og situasjonen har også bedret seg siden 2011. Tabell 8-2. 

Årsaken til denne situasjonen henger sammen med svenskehandelen. Tilbudet over grensen er 
lett tilgjengelig og det har over tid utviklet seg et betydelig handelstilbud ved Nordbysenteret sør 
for Svinesund. Det påvirker både effekten av sommerturismen og også innbyggernes 
handleatferd. 

Når vi prisjusterer slik vi har gjort i tabellene, ser vi også at omsetningen i varehandelen målt 
per innbygger har stagnert. Varene er blitt billigere, så volumet er større, men vi bruker ikke mer 
enn vi brukte i 2008. 
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Tabell 8-1 Omsetningen i snitt per innbygger etter kommune. Prisjustert 2014. Prognose 
for 2019. Uten mva 

 

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-2 Omsetning per innbygger etter kommune i prosentandel i forhold til 
landssnittet for det gjeldene år.  

 

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-3 Omsetningen i snitt per innbygger. Prisjustert 2014. Uten mva. 

	

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.3.2 Handelslekkasje for dagligvarer 
Omsetningen innen dagligvarer i regionen viser et helt annet bilde. Her ligger snittomsetningen 
betydelig under landssnittet. Unntaket er Hvaler som har utslag av sommerturismen. Tabell 8-4. 

Det er ingen annen årsak til denne situasjonen enn en betydelig handelslekkasje til Sverige. Det 
er en handelslekkasje ut av kommunene i regionen på nær 30 prosent. Det er betydelig 
ettersom dagligvarer er en vare folk normalt handler der de bor. Det er prisgunstige alternativer 
innen dagligvarer i Sverige, så det er en utfordring å redusere handelsimporten av dagligvarer. 

Situasjonen har blitt forverret over tid relatert til landssnittet. 

• Med 30 prosent handelslekkasje for dagligvarer, og en forverring av situasjonen fra 
2008, er det all grunn til å ønske velkommen alle de dagligvareaktørene som ønsker å 
etablere seg i regionen. Folk vil handle dagligvarer der de bor, men når pris veies mot 
avstand.  

2008 2011 2014 2019
Halden 62443 60867 61058 62659
Sarpsborg 70563 64857 63663 65332
Fredrikstad 76566 72955 76745 78757
Hvaler 96239 88922 90862 93244
Land 77064 76583 77781 79821

2008 2011 2014
Halden 0,81 0,79 0,79
Sarpsborg 0,92 0,85 0,82
Fredrikstad 0,99 0,95 0,99
Hvaler 1,25 1,16 1,17
Land 1 1 1

2008 2011 2014
Prosentvis/
endring

Halden 62443 60867 61058 0,98
Sarpsborg 70563 64857 63663 0,90
Fredrikstad 76566 72955 76745 1,00
Hvaler 96239 88922 90862 0,94
Land 77064 76583 77781 1,01
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Situasjonen viser at modellen som Asplan Viak har benyttet (se kapittel 8.2) ikke fungerer 
optimalt. Det er stor villighet til å reise langt for å handle dagligvarer og dermed blir 
reisemotstandsmodellene ikke godt egnet. 

Tabell 8-4 Omsetningen i dagligvarer i snitt per innbygger etter kommune. Prisjustert 
2014. Prognose for 2019. Uten mva 

	

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-5 Omsetning per innbygger etter kommune i prosentandel i forhold til 
landssnittet for det gjeldene år. 

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,79	 0,70	 0,72	
Sarpsborg	 0,80	 0,76	 0,71	
Fredrikstad	 0,84	 0,80	 0,80	
Hvaler	 1,43	 1,30	 1,47	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-6 Tabell 8-7 Omsetningen i snitt per innbygger. Prosentvis endring. Prisjustert 
2014. Uten mva 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 27406	 24550	 26161	 0,95	
Sarpsborg	 27821	 26609	 25619	 0,92	
Fredrikstad	 29088	 28282	 29106	 1,00	
Hvaler	 49594	 45786	 53282	 1,07	
Land	 34608	 35158	 36160	 1,04	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.3.3 Fredrikstad med posisjon innen plasskrevende konsepter 
Omsetningen innen plasskrevende konsepter økte fra 2008 til 2012, men har nå stabilisert seg 
igjen når vi ser på 2014-tallene. Tabell 8-8. Innenfor disse vareslagene ligger Fredrikstad og 
Sarpsborg godt an. Fredrikstad har en snittomsetning for plasskrevende konsepter som ligger 
over landssnittet. Det er et bra utgangspunkt med tanke på en betydelig handelslekkasje ut av 
regionen. Sarpsborg ligger så vidt i underkant av snitt for landet, som tyder på at det er tilbudet i 
Fredrikstad som trekker kunder fra den omkringliggende region. I 2014 var import av kjøpekraft 
for plasskrevende varer på 37 prosent for Fredrikstad. Det er naturlig at de mindre kommunene 
har handelslekkasje for disse vareslagene, ettersom det er behov for store kundeomland for 
konseptene. Tabell 8-9.  

Vekst	i	omsetningen	har	bidratt	til	at	Fredrikstad	har	hatt	en	økning	i	dekningsgrad	på	14	prosent	i	
perioden	2008-2014.		

2008 2011 2014 2019
Halden 27406 24550 26161 27416
Sarpsborg 27821 26609 25619 26847
Fredrikstad 29088 28282 29106 30502
Hvaler 49594 45786 53282 55837
Land 34608 35158 36160 37894
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Tabell 8-10. 

Plasskrevende varer er også viktig for hyttemarkedet og det er grunn til å anta at nettopp 
hyttemarkedet utgjør en del av denne meromsetningen.   

Ø Den gode posisjonen innen plasskrevende varer som Fredrikstad har, blir viktig å 
opprettholde. Det kan forventes at også dette varekonseptet kan øke i omfang nær 
grensen på svensk side. Det er høy utbyggingsaktivitet – også av norske investorer – 
på svensk side av grensen, med mål om å trekke det norske markedet over grensen til 
billigere priser. 

Tabell 8-8 Omsetningen i plasskrevende konsepter i snitt per innbygger etter kommune. 
Prisjustert 2014. Prognose for 2019. Uten mva 

 

Kilde SSB/Vista Analyse 

Tabell 8-9 Omsetning per innbygger etter kommune i prosentandel i forhold til 
landssnittet for det gjeldene år.  

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,65	 0,65	 0,63	
Sarpsborg	 1,03	 0,92	 0,97	
Fredrikstad	 1,19	 1,18	 1,37	
Hvaler	 0,00	 0,16	 0,21	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-10 Omsetningen i snitt per innbygger. Prisjustert 2014. Prosentvis endring. Uten 
mva 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 6717	 6568	 6449	 0,96	
Sarpsborg	 10584	 9355	 9891	 0,93	
Fredrikstad	 12236	 11932	 13990	 1,14	
Hvaler	 0	 1596	 2156	 1,35	
Land	 10289	 10126	 10209	 0,99	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.3.4 Regional handelslekkasje innen shopping 
Utvalgsvarer er omfatter vareslag som konfeksjon, sko, apotek, gull/sølv mv. Dette er 
shoppingpreget virksomhet som egner seg særlig godt i bysentrum. Varene er lette å bære og 
lette å frakte hjem med kollektive transportmidler.  

Fredrikstad	som	regionsenter	ligger	på	snitt	for	landet.	Tabell	8-11	og		

2008 2011 2014 2019
Halden 6717 6568 6449 6538
Sarpsborg 10584 9355 9891 10027
Fredrikstad 12236 11932 13990 14183
Hvaler 0 1596 2156 2185
Land 10289 10126 10209 10349
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Tabell 8-12. Normalt ligger regionsentrene over snitt for landet fordi de har import av kjøpekraft 
fra de omkringliggende kommuner. Det er ikke tilfelle i Fredrikstad. Det kan skyldes to forhold: 

Ø Pris eller tilbud er for dårlig slik at kunden reisevillighet for å oppnå bedre pris eller 
utvalg er høy (til Sverige, Moss/Rygge, Vestby, Oslo el l) 

Ø Det er ikke tilstrekkelig attraktivt i Fredrikstad sentrum, slik at kunden velger å dra på  
shopping andre steder (Sverige, Moss/Rygge, Vestby, Oslo el l) 

Det har også vært en relativ nedgang fra 2008 til 2014, som også er større enn nedgangen på 
landsbasis. Tabell 8-13. Vi bruker ikke mer penger på shopping enn for 7 år siden, men vi får 
mer for pengene fordi varehandelstilbudet er presset på pris.  

Ø Man kan ikke konkludere med at det er for stor konkurranse internt i Fredrikstad 
kommune  og at de sentrumseksterne tilbudene trekker kunder/omsetning ut av 
sentrum. Det er rett og slett ikke tilstrekkelig omsetning i regionen innen utvalgsvarer. 
Det er potensial for å tilrettelegge for et bedre og bredere tilbud. Våre beregninger viser 
at folk handler mindre i regionen enn de forbruker. Om det skyldes lokalisering, 
attraktivitet i sentrum, pris eller utvalg er det ikke grunnlag for å svare på, men det er 
grunn til å anta at  det er mangel på et tilstrekkelig attraktivt shoppingpreget tilbud.   

Tabell 8-11 Omsetningen i utvalgsvarer i snitt per innbygger etter kommune. Prisjustert 
2014. Prognose for 2019. Uten mva 

 

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-12 Omsetning av utvalgsvarer per innbygger etter kommune i prosentandel i 
forhold til landssnittet for det gjeldene år. 

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,93	 0,86	 0,89	
Sarpsborg	 1,03	 0,90	 0,89	
Fredrikstad	 1,05	 1,04	 1,02	
Hvaler	 0,42	 0,38	 0,34	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-13 Omsetningen av utvalgsvarer i snitt per innbygger. Prisjustert 2014. 
Prosentvis endring. Uten mva 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 13775	 12397	 12597	 0,91	
Sarpsborg	 15176	 13028	 12621	 0,83	
Fredrikstad	 15569	 15014	 14445	 0,93	
Hvaler	 6156	 5496	 4789	 0,87	
Land	 14801	 14494	 14213	 0,96	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

2008 2011 2014 2019
Halden 13775 12397 12597 12192
Sarpsborg 15176 13028 12621 12216
Fredrikstad 15569 15014 14445 13981
Hvaler 6156 5496 4789 4635
Land 14801 14494 14213 13756
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8.3.5 Sterk økning i konsepter med bredt vareutvalg i Fredrikstad 
Fredrikstad har en sterk posisjon innen konseptene ”bredt vareutvalg”1. (Tabell 8-14. Bredt 
vareutvalg er moderne konsepter som selger mange vareslag – og som regel er de 
prisgunstige. Konseptene har økt med 57% siden 2008, og omsetningen ligger 47% over snittet 
for landet. (Tabell 8-15 og  

 

Tabell 8-16) Det har vært en generell økning i disse konseptene og de kjennetegnes av å være 
arealkrevende. De ligger gjerne i billige fabrikkliknende bygg på billige tomter. Det må de for å 
være tilstrekkelig prisgunstige. Dette er blant konseptene som konkurrerer ut handel med 
utvalgsvarer i bysentrum.   

Ø Når man legger til grunn at forretningskonseptene med bredt vareutvalg er attraktive og 
trekker kunder, så må det sees på som positivt all den tid det er betydelig 
handelslekkasje ut av regionen. Det er imidlertid utfordrende at konseptene er uegnet 
for sentrumslokalisering fordi de ikke gir sentrum en urban attraktivitet og fordi 
butikkene er store og lukket mot gateplan. For at de skal kunne levere prisgunstige 
produkter, så må de lokaliseres utenfor sentrum. Dersom man velger å ikke akseptere 
en lokalisering utenfor bysentrum, kan man forvente at de ikke etablerer seg i regionen, 
med den følge at handelslekkasjen øker.  

Tabell 8-14 Omsetningen i kategorien ”bredt vareutvalg” i snitt per innbygger etter 
kommune. Prisjustert 2014. Prognose for 2019. Uten mva 

 

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-15 Omsetning av ”bredt vareutvalg” per innbygger etter kommune i 
prosentandel i forhold til landssnittet for det gjeldene år. 

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,53	 0,65	 0,89	
Sarpsborg	 0,84	 0,77	 0,86	
Fredrikstad	 1,13	 1,39	 1,49	
Hvaler	 0,00	 0,00	 0,00	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

 

 

                                                        
1 Slik vi har definert det er forretninger med bredt vareutvalg med hovedvekt på dagligvarer tatt ut. Dette er 
altså konsepter med i hovedsak vareslag utenom dagligvarer. 

2008 2011 2014
Halden 996 1316 1979
Sarpsborg 1566 1553 1911
Fredrikstad 2109 2815 3318
Hvaler 0 0 0
Land 1867 2020 2220

2019
2318
2238
3886

0
2600



 

Vista Analyse   55  

Tabell 8-16 Omsetningen av ”bredt vareutvalg” i snitt per innbygger. Prisjustert 2014. 
Prosentvis endring. Uten mva 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 996	 1316	 1979	 1,99	
Sarpsborg	 1566	 1553	 1911	 1,22	
Fredrikstad	 2109	 2815	 3318	 1,57	
Hvaler	 0	 0	 0	 0,00	
Land	 1867	 2020	 2220	 1,19	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.3.6 Jern, bygg og farge er svært godt dekket i regionen 
Dette er vareslag som er viktige for markedssegmenter av private hytter ved sjøen. Varene er 
tunge og det er ofte lite attraktivt å reise langt for handle varene. Regionen har god dekning av 
disse vareslagene og for Fredrikstads vedkommende er det 37 prosent overdekning (import av 
kjøpekraft). (Tabell 8-18). Det er grunn til å anta at dette både er hytteeiere og import av 
kjøpekraft fra de omkringliggende kommuner. Sarpsborg har hatt en liten vekst i perioden for 
disse vareslagene, mens Fredrikstad har hatt en stabil overdekning.  

Ø At jernvarer, byggevarer og fargehandel er godt dekket opp i regionen er positivt, men 
det er ikke varer som er egnet for sentrumslokalisering. Det betyr at dette heller ikke er 
vareslag som er egnet å ha i sentrum.  

Tabell 8-17 Omsetningen i kategorien jern, bygg og farge i snitt per innbygger etter 
kommune. Prisjustert 2014. Prognose for 2019. Uten mva 

 

Kilde	SSB/Vista	Analyse	

Tabell 8-18 Omsetning i jern, bygg og farge per innbygger etter kommune i prosentandel 
i forhold til landssnittet for det gjeldene år. 

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,89	 0,64	 0,64	
Sarpsborg	 1,03	 0,99	 1,07	
Fredrikstad	 1,43	 1,18	 1,37	
Hvaler	 0,00	 0,00	 0,00	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

 
 

 

2008 2011 2014 2019
Halden 6307 4447 4511 4686
Sarpsborg 7353 6832 7560 7854
Fredrikstad 10177 8149 9697 10075
Hvaler 0 0 0 0
Land 7111 6899 7059 7334
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Tabell 8-19 Omsetningen i jern, bygg og farge i snitt per innbygger. Prisjustert 2014. 
Prosentvis endring. Uten mva 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 6307	 4447	 4511	 0,72	
Sarpsborg	 7353	 6832	 7560	 1,03	
Fredrikstad	 10177	 8149	 9697	 0,95	
Hvaler	 0	 0	 0	 		
Land	 7111	 6899	 7059	 0,99	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.3.7 Sport, fritid, lek og bokhandel trues av netthandel 
Omsetningen målt per innbygger i Fredrikstad og de omkringliggende kommuner, holder seg på 
et ganske stabilt nivå rundt landssnittet. Tabell 8-20. Sarpsborg har et sterkere markedsgrep på 
disse varene enn Fredrikstad, men også Fredrikstad ligger nær snitt for landet. Sarpsborg ligger 
7 prosent over landssnitt. (Tabell 8-21). Fredrikstad har hatt en svakere vekst enn Sarpsborg. 

Ø Sport, fritid, bok og lek er varekategorier som med fordel kan lokaliseres i sentrum. Det 
er imidlertid en utfordring at også her finner vi en bransjeglidning  mot store 
handelskonsepter som lokaliserer seg i big-boxes og dermed kan konkurrere på pris. 
Dette er også varer som i stadig større omfang trues av netthandel. Vi har tidligere 
skrevet om Amazons markedsinngrep, som rammer bokhandelsbransjen,(Figur 5-7) 
men vi har også en økende trend mot netthandel innen sport og fritidsprodukter. Denne 
utviklingen er en trussel mot sentrumshandelen. 

Tabell 8-20 Omsetningen i kategorien sport, fritid m.m. i snitt per innbygger etter 
kommune. Prisjustert 2014. Prognose for 2019. Uten mva 
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Tabell 8-21 Omsetning i sport, fritid m.m. Per innbygger etter kommune i prosentandel i 
forhold til landssnittet for det gjeldene år. 

		 2008	 2011	 2014	
Halden	 0,55	 0,44	 0,00	
Sarpsborg	 1,07	 1,07	 1,07	
Fredrikstad	 1,07	 0,76	 0,94	
Hvaler	 0,00	 0,00	 0,00	
Land	 1	 1	 1	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

2008 2011 2014 2019
Halden 2931 2189 0 0
Sarpsborg 5704 5332 5035 4574
Fredrikstad 5707 3769 4434 4028
Hvaler 0 0 0 0
Land 5340 4971 4693 4263
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Tabell 8-22 Omsetningen i sport, fritid m.m. I snitt per innbygger. Prisjustert 2014. 
Prosentvis endring. Uten mva. 

		 2008	 2011	 2014	
Prosentvis	
endring	

Halden	 2931	 2189	 0	 0,00	
Sarpsborg	 5704	 5332	 5035	 0,88	
Fredrikstad	 5707	 3769	 4434	 0,78	
Hvaler	 0	 0	 0	 		
Land	 5340	 4971	 4693	 0,88	
Kilde	SSB/Vista	Analyse	

8.4 Videre utvikling av handel på Østsiden 
Kjøpesenteret i Sellebakk er lite og med et svært begrenset vareutvalg, men det forventes et 
større vareutvalg etter utvidelsen. For at bydelen skal kunne ha et tilbud som gjør at 
handelsstedet vil fungere som en møteplass, må et bredere vareutvalg på plass. Bydelssentre 
med mellom 10 og 20 000 innbyggere bør ha et handelstilbud på anslagsvis mellom 12 000 og 
15 000m2 som omfatter en dekningsgrad på rundt 50 prosent. Er størrelsen begrenset til å ligge 
under 7 000m2 vil det normalt være i hovedsak dagligvaretilbud som fungerer kommersielt 
sammen med enkle tilbud som apotek, frisør, blomst og bakeriutsalg. Blir tilbudet for lite, blir det 
vanskelig å få tilbudet tilstrekkelig attraktivt. 

 

Figur 8-3 Kjøpesenteret i Sellebakk. 

8.4.1 Beregnet omsetning og underdekning ved Sorgenfri-Sellebakk 
Østsidens tilgjengelighet til sentrum er via en bruforbindelse som i rushtrafikk utgjør en 
betydelig flaskehals. Elva er en utfordring og barriere i Sarpsborg-Fredrikstad-regionen. Med få 
krysningsmuligheter blir det ofte trafikale utfordringer. Kø og trafikale utfordringer gir også økte 
klimagassutslipp.  

Området er derfor et typisk bydelsområde med et lokalt nedslagsfelt. Tid/avstand, pris og utvalg 
er viktige faktor for valg av handlested (Figur 5-1) for de 21 000 innbyggerne som bor på 
Østsiden. Et handelstilbud som dekker denne bydelen er beregnet til NOK 1,64 mld (eks mva) 
for 2014.  Omsetningen per innbygger var i 2014 NOK 78.000 i snitt for landet. 
Dagligvareandelen er beregnet til  NOK 7-800 mill. eks mva. 
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Dagens handelsomsetning innen dagligvarer ligger på NOK 425 mill1 som er 58 prosent av 
behovet. Videre er det en anslått omsetning på øvrig virksomhet på NOK 15 mill på Brohodet og 
Bøckmann. Omsetningen i Bøckmann-senteret har ligget på rundt NOK 90 mill inkl mva de i 
2008-2011. Dette er inklusive dagligvare. Eksisterende butikker ligger spredt over flere 
delområder på Østsiden. Det bør tilrettelegges for at folk kan handle mat der de bor. Det bør 
også tilrettelegges for at folk kan bruke bil for handle dagligvarer ettersom en familie frakter 
hjem mellom 3 og 4 tonn dagligvarer årlig.2 Parkering er derfor viktig ved dagligvareforretninger. 
Underdekningen i området blir som følger: 

Beregnet forbruk NOK 1,64 mld. Omsetning NOK 450 mill i de befolkningstette områdene på 
Østsiden (Gamle Fredrikstad unntatt).  

Ø Det er en beregnet underdekning i området på anslagsvis 1 mld kroner eks mva. 

 

Figur 8-4 Eksisterende dagligvareforretninger på Østsiden.  

Kilde	Norgesgruppen	

8.5 Konsekvensutredning 
Det er tre alternative utredningsalternativer i dette prosjektet. Disse er: 

Alt 0 – Nullalternativet – referansealternativ. Alternativ 0 er en videreføring av eksisterende 
reguleringssituasjon, som i praksis vil bety at det ikke vil foretas nye tiltak. Planområdet vil forbli 
ubebygd. 

                                                        
1 Kilde er Norgesgruppens omsetningstall for dagligvareforretningene på Østsiden. 
2 Muntlig kilde fra en større dagligvareleverandør. 
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Alt 1 – Utbyggingsalternativet - utvikling av planområdet til bebyggelses- og anleggsformål for 
forretning/kontor/tjenesteyting 

Alt 2 – Utvikling av planområdet til bebyggelse- og anleggsformål for kontor/tjenesteyting (uten 
handel). 

8.5.1 Null-alternativet 
Boligmarkedet i Fredrikstad er helt vesentlig for videre vekst i byen. Arbeidsmarkedet i 
Fredrikstad preges av alle jobbmulighetene en togreise unna (Oslo). Derfor blir boligmarkedet 
spesielt viktig. Økt tilflytting vil også på sikt generere et arbeidsmarked innen de 
husholdningsrelaterte tilbudene. Det kan senere også åpne for et bredere arbeidsmarked. Men 
sentralt for utviklingen står boligmarkedet. 

Gitt at en stor andel av de bosatte jobber utenfor Fredrikstad; nærmere Oslo. Det betyr at de 
har lange arbeidsreiser og derfor ønsker seg til et boligområde med muligheter for effektiv 
hverdagsdrift. Det forutsetter et handelstilbud nær bosted.  

Null-alternativet kan gi følgende konsekvenser: 

• Området blir mindre attraktivt i boligmarkedet fordi det mangler et bydelssenter med 
tilstrekkelig hverdagstilbud 

• De som flytter inn i området får lengre innkjøpsreiser og dermed øker 
klimagassutslippene 

• En mulig konsekvens kan være at barrieren for å reise til Sverige for å handle blir 
mindre 

• Omsetningen i de andre handelsstedene på Østsiden øker 

8.5.2 Tiltakshavers alternativ 
Tiltakshaver søker  å videreutvikle Sorgenfri med større bredde i handelstilbudet.  Planene 
omfatter en utbygging som på sikt kan bli et lokalsenter for hverdagshandel. Inntil 3.000m2 
forretning – resterende areal til tjenesteyting, bevertning og kontor. På den måten kan Sorgenfri 
utvikles sammen med Sellebakk til et bydelssenter i den nordre delen av Østsiden, mens 
Brohodet og Begby kan være de øvrige senterområdene. Et handelssted i området Sellebakk – 
Sorgenfri vil ha et kundegrunnlag som kan gi grunnlag for et tilbud utover dagligvarer. De 
største befolkningskonsentrasjonene ligger lengst vest på Østsiden og her ligger det potensielt 
viktigste området for handelsutvikling. 

Underdekning etter nye boligetableringer 

Med 2000 nye innbyggere i Sorgenfri vil det være behov for anslagsvis 2 000m2 forretningsareal 
med dagligvarer gitt en omsetning på NOK 35 000 per kvm. 2 000 innbyggere tilsvarer en 
omsetning på  NOK 70 mill dagligvarer. Og i tillegg til dette bør Sorgenfri bydelssenter dekke en 
større del av Østsiden slik at det blir et bredere handelstilbud i denne bydelen.  Det er svært 
viktig at det er et kundegrunnlag på minimum 10 000 innbyggere for at det skal kunne utvikles 
noe mer enn dagligvare. Desto bedre kundegrunnlag, desto større muligheter er det for å utvikle 
handel i attraktive bygg. Bedre kundegrunnlag er også viktig for at det kan tilrettelegges for flere 
dagligvareforretninger ved siden av hverandre slik vi ser i Sellebakk. Kunden ønsker et tilbud 
der de kan velge og variere.  

I en videre utvikling av handelstilbud i området Sorgenfri utover dagligvarer, bør det inn et 
bredere varetilbud. Tilbudet bør være på noe over 10.000 m2 handel hvorav en tredel er innen 
prisgunstige tilbud med bredt vareutvalg ettersom dette er et voksende varesortiment. En tredel 
bør være dagligvareforretninger og 1/3 en blanding av hverdagsbehov, service og tjenesteyting. 
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Tilbudet bør dekke et nedslagsfelt på 10-15 000 innbyggere og dette tilbudet bør samlokaliseres 
i bydelssenter. 

Med 10 000m2 handel vil dette utgjøre 25 prosent av det totale behovet som er anslått til over 
40 000m2 for 20 000 innbyggere. Deler av dette vil ligge i sentrum (shopping og utvalgsvarer) 
og i avlastningssentre for plasskrevende varer. 

Fysisk er det viktig å binde sammen handelstilbudene  på de to tomtene på hver side av veien i 
Sorgenfri Allé slik at de fremstår som ett sammenhengende tilbud med en god gang- og 
sykkelakse. De nye handelskonseptene ved Sorgenfri (det regulerte bydelssenteret på den ene 
siden av veien og tiltaket som omfattes av denne analysen på den andre siden av veien), vil ha 
et tilbud med vil samlet kunne bli et bydelssenter med en viss markedsmessig posisjon. Dette 
mangler i dag ettersom både Bøckmannsenteret og Brohodet ikke har et tilstrekkelig bredt 
tilbud. Da bør det legges til grunn en høyere omsetning enn den som er stipulert av Asplan med 
NOK 30 000 per innbygger. Markedstrendene og omsetningspotensialet bidrar til at det 
anbefales at det tilbudet som skal lokaliseres ved siden av dagligvareforretningene bør være et 
konsept med bredt vareutvalg slik at det utfyller det eksisterende tilbudet. Det bør være 
vareslag som inngår i det en familie etterspør i hverdagen. Det kan være for eksempel en 
mindre elektro, Europris/Rusta, Plantasjen el l, Jysk mv. (Biltema/Bilextra er konsepter som ikke 
har NACE-kode 47 for detaljhandel  og vil derfor beregningsmessig falle utenfor, men de kan 
også være aktuelle.) Det er viktig at konseptene rettes mot et lokalt marked og ikke trekker 
kunder fra andre steder enn Østsiden. Tilbudet bør heller ikke utvikles med varer som er godt 
egnet som sentrumstilbud. Det bør være et mål å øke handelstilbudet på Østsiden for de som 
bor der.  Shopping, service og tjenesteyting bør tilgodesees gamle Sellebakk sentrum og 
Fredrikstad sentrum samt Gamlebyen.  

Alternativ 1 – tiltakshavers alternativ med utvikling for handel av arealkrevende varer til 
Sorgenfri anslås å gi følgende konsekvenser: 

• Arealkrevende vareslag egner seg ikke i sentrum. Det ikke er vareslag som vil gi urban 
effekt og det ikke attraktivitet i bygulvet 

• Prisgunstige alternativer er i vekst og det er stor konkurranse mot grensehandelen som 
allerede trekker mye handelslekkasje ut av kommune/region 

• Boligområdene blir mer attraktive når beboerne får dekket hverdagsbehovet sitt der de 
bor 

• Bedre handelstilbud i bydelene gir reduserte omfang av handlereiser og reduserte 
klimagassutslipp 

8.5.3 Alternativ 2 – uten handel 
Hensikten med dette alternativet er å analysere og konkludere i forhold til en utvikling uten 
videre utvikling av handel. Fylkesmannen har ønsket dette alternativet utredet, og begrunnelsen 
er frykten for at handelsaktiviteten i sentrum skal tappes dersom bydelssentrene får for godt 
utvalg. 

Med utgangspunkt i den faktiske situasjonen der folk i en travel hverdag helst handler sine 
hverdagsbehov der de bor, vil en utvikling uten attraktive bydelssenterfunksjoner ved 
Sellebakk/Sorgenfri slik vi har beskrevet i kapittel 8.4, svekke boligområdets markedsmessige 
attraktivitet. Det er særlig viktig at det demmes opp for svenskehandel og det er viktig at folk får 
dekket de viktigste hverdagsbehovene sine uten å måtte reise til store avlastningssentre eller 
inn til sentrum, der de ofte vil møte kø over brua.  

Vi har i denne analysen redegjort for hvor utfordrende det er å opprettholde et bredt 
handelstilbud i sentrum i årene som kommer. En sterk konkurranse på pris, stadig større 
handelskonsepter og økt svenskehandel og netthandel vil bidra til at sentrum som handelssted 
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først og fremst vil inneholde utvalgsvarer, shopping og kanskje også show-rooms for 
plasskrevende varer. Sentrum vil i fremtiden måtte tilrettelegge for attraktive møteplasser, slik 
det nå gjøres på FMV-området. Den flotte sjønære beliggenheten vil trekke folk til sentrum og 
da vil byen kunne utvikles med kafeer, kultur og aktiviteter – akkurat slik vi ser i fremtiden. Det 
ligger flere forutsetninger til grunn for at sentrum skal utvikles som en attraktiv møteplass og 
ikke forvitre. En viktig del av dette knytter seg til attraktive uterom, slik vi ser i 
transformasjonsområdene til FMV. Et begrenset handelstilbud i Sorgenfri/Sellebakk vil ikke 
bidra til økt handelstilbud i sentrum. Det er nemlig ikke denne kategorien vareslag som skal 
legges til området.  

Dersom tilbudet i Sorgenfri/Sellebakk blir lavere enn 50 prosent dekning, kan det forventes økt 
bruk av bil til andre handelssteder på Østsiden. Flaskehalsen over elva er så utfordrende, og 
når vi vet at de fleste handlereisende foregår rundt arbeidstids slutt, vil det være svært lite 
attraktivt å reise inn til sentrum. Dessuten vil sentrum i fremtiden måtte utvikles som en attraktiv 
møteplass for shopping og tjenesteyting, kultur og opplevelse. De moderne former for handel 
med stadig billigere varer, vil ikke gi sentrum et løft. Sentrum må finne andre utviklingsområder. 

Tiltaket omfattes ikke av vareslag som er egnet for sentrum. Det er i dag underdekning på 
vareslag som egner seg for sentrumslokalisering og shopping, slik at det er fullt mulig for 
sentrumsaktørene å utvikle et bedre handelstilbud i sentrum. Men det må ikke være de 
arealkrevende konseptene.  

Det må være en forutsetning av bydelssenteret ikke bygges ut for handel med utvalgsvarer som 
er godt egnet i sentrum.  

Ø Bydelssentre skal ikke ha store omfang av klær, sko, gull, sølv osv. Dette vil uansett 
markedet selv ta seg av all den tid utvalg og attraktivitet er viktigst for denne 
handelskategorien. 

En utvikling uten handelsetablering i Sellebakk vil forventes å gi følgende konsekvenser: 

• redusere verdien av boligområdet 
• øke handelslekkasjen til Sverige 
• økt omfang av innkjøpsreiser til andre handelssteder på Østsiden 
• derigjennom også økte klimagassutslipp 
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9 Anbefaling og konklusjon 

I dette avsnittet har vi oppsummert og gitt en anbefaling. Den er begrunnet ut fra en bred 
metodisk tilnærming til problemstillingen der både pris, avstand, marked og trender er analysert 
i tillegg til de kvantitative resultatene som viser en betydelig underdekning og store utfordringer 
for Fredrikstad kommune. 

9.1.1 Fredrikstad sentrum 
En forventet befolkningsvekst på  om lag 10.000 personer fram mot 20251 vil gi et behov for 
framtidig handelsareal i Fredrikstad i størrelsesorden 25.000-35.000m22. I følge 
kommunedelplanen må det skje en tung satsing i sentrum for å styrke Fredrikstad som et 
handelsmessig tyngdepunkt. Det er et mål å sikre tilstrekkelig areal for framtidige 
sentrumsfunksjoner og  utvikle et kompakt sentrum med mål om økt verdiskaping med 
akseptable gangavstander. Handelsaksene skal være Grønli - Dammyr – Torvbyen – Stortorget 
– Gangbrua – FMV – Nygaardsgata.  I tillegg til handelstilbud er områder også avsatt til 
næringsformål, småbåtområde og gjestehavn. Videre skal de vitalisere og styrke bykjernen som 
mangfoldig kulturarena og møtested for kunst og kultur. 

Det planlegges for kombinasjon av boliger, arbeidsplasser, service og kulturtilbud i sentrum. Av 
miljøhensyn skal det tilstrebes en sterkere konsentrasjon av boliger rundt akser og knutepunkt 
for kollektivtransport. Det er et sentralt mål å utvikle et attraktivt sentrum med en kombinasjon 
av beboere, kultur, aktivitet, handel og attraktivitet. En utfordring som trekkes opp i KDP er at 
byboliger bebos av godt voksne med god økonomi, mens områder rundt byen bebos av yngre 
personer og familier med svakere økonomi. Sykehusområdet skal primært utvikles for boliger. 
FMV skal utvikles som en integrert del av sentrum – herunder også med boliger. 

9.1.2 Bydelssentre på Østsiden 
Følgende faktorer blir viktig i en videre utvikling på Østsiden: 

• Dersom man skal skape et tilbud der folk bor, som er i tråd med kommunens klimamål, 
bør folk få tak i de varene de bruker til daglig nær bosted slik at de slipper å reise til 
sentrum eller til avlastningssentrene eller til Sverige/Sarpsborg. Det er en stor 
handelslekkasje også for dagligvarer i kommunen.  

• En utvikling av flere varetilbud på Østsiden vil ikke påvirke Fredrikstad sentrum. Det er 
sterke markedsmessige trekk i dag på at handelen i bysentrum endrer karakter og 
knyttes særlig opp mot opplevelse, utvalg, service, tjenesteyting,  attraktivitet i 
kombinasjon med kultur. Det er dessuten underdekning i dag av shoppingpregete varer 
– utvalgsvarer – slik at sentrum fortsatt har markedsmessig spillerom til å utvikle 
tilbudet. 

• Sellebakk  og et fremtidig utviklet Sorgenfri har i dag alle muligheter til å utvikle et bedre 
tilbud som bydelssenter. Det er stor eksport av kjøpekraft som det er mulig å benytte 
seg av for de som er eller ønsker å etablere seg i området. 

• Sellebakk gamle sentrum har et godt potensial for utvikling til et attraktivt bydelssenter 
med det er behov for opprusting av fellesareal og fortetting til boliger. 

                                                        
1 SSB s befolkningsframskrivninger fra 2014 – 2025 – fra 77 592 innbyggere i 2014 til 87362 i 2025. 
2 Omsetningen per kvadratmeter varierer med handelskonsept. Den vil være høy i kjøpesentre og lav i big-
boxer. Med økning i big-boxer vil snittomsetningen reduseres og vi har lagt til grunn forbruk på 80 000 per 
person og oms per kvadratmeter på kr 30 000. 
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• Sorgenfri bydelsområde skal utvikles med et mindre kjøpesenter. Små kjøpesentre er 
som regel vanskelige å fungere økonomisk. Blir de for små blir tilbudet for dårlig og 
kunden reiser til et større handelssted. 

• Tiltaket omfatter ulike handelskonsepter av kategorien big-boxes. Det er sterke 
økonomiske drivkrefter i retning av slike konsepter med til dels bredt vareutvalg. 
Konseptene utvikles mot stadig mindre enheter/markeder og er derfor egnet for 
etablering helt ned til et kundegrunnlag på 10 000 mennesker. Tidligere trengte de 
samme konseptene fem ganger så mange innbyggere.  

• Fredrikstad sentrum har som mål å styrke attraktiviteten gjennom utvikling som sosial 
arena med kultur og aktivitet. De big-box-konseptene som er på vei inn i markedet 
hører ikke hjemme i sentrum. Dersom man forhindrer etablering av slike prisgunstige 
hverdagsvarer, vil kundene uansett finne dem på nett eller andre steder lenger unna 
der de bor.   

• Dagens tilbud ligger om lag 1 mld under beregnet forbruk for Østsiden. Det er med 
andre ord stor lekkasje og det er først og fremst tilbud av dagligvarer i området. Men til 
og med innen dagligvarer en underdekningen på over 40 prosent. 

• Vi mener derfor at det bør være rom for en betydelig handelsutvikling på Østsiden og at 
dette utvikles flere steder i boligområdene, men at gamle sentrum revitaliseres. Vi vil 
anbefale et nøkkeltall som tilsvarer 1,5 kvadratmeter handelsareal totalt sett for 
Østsiden per innbygger og et senterområde med i overkant av 10 000m2 med en 
blanding av hverdagstilbud og box-strukturer.  

En begrenset ramme på 3 000m2 i et bydelssenter er svært lite og i en analyse av virkninger av 
et bydelssenter, dukker det opp en ny problemstilling i tillegg til virkninger på Fredrikstad 
sentrum; nemlig hvordan et bydelssenter med 3 000m2 handel vil fungere på Østsiden som er 
en bydel med 21 000 innbyggere. Fylkesmannen peker på at det ikke er rom for mer 
detaljhandel i området. Men 21 000 innbyggere gir et behov for handelsareal på nærmere       
50 000 m2 handelsflate.  

Med en stadig sterkere konkurranse på pris og en stadig større andel handel i billige bygg i 
konkurranse med netthandel og svenskehandel, bør det utvikles et bredere tilbud i 
Sellebakk/Sorgenfri. Fordelen med et bydelssenter med brede funksjoner på 
Sellebakk/Sorgenfri er at det allerede er et historisk senter her – og at dette med arkitektoniske 
grep kan videreutvikles til en attraktiv møteplass. De to handelsområdene bør vurderes å på sikt 
bygges sammen.  Det bør imidlertid stilles strenge krav til at byggene tilrettelegges med 
parkeringsfrie inngangspartier i front slik at gående og syklende kommer frem. Parkeringsareal 
kan tilrettelegges i bakkant/sidene. De to områdene i Sorgenfri bør utvikles slik at de fremstår 
som et sammenhengende handelsområde med inngangspartier rettet mot samme område.  

Hva angår det arkitektoniske uttrykket, så bør inngangspartiet fremstå som et bydelssenter og 
ikke et rent bilbasert senter. Det bør være lett å være både gående og syklende og det bør 
etableres gode akser mellom Sorgenfri og Sellebakk. Bygninger og inngangspartier bør rette 
seg mot gående og syklende langs Sorgenfri Allé og slik at det på sikt tilrettelegges for gode 
forflytningsakser mot gamle Sellebakk sentrum som har et potensial for utvikling av strøksgater 
når folketallet øker. 
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