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Forord
Denne analysen er gjennomført på oppdrag fra Hadsel kommune.
Kundens kontaktperson har vært Daniel Sowe i Hadsel kommune. Partner Hanne Toftdahl i Vista Analyse AS
er ansvarlig for analysen. Samfunnsøkonom Veronica Strøm har bidratt med statistiske analyser.

Dato 11.03.2022

Hanne M. Toftdahl
Partner og prosjektleder
Vista Analyse AS
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Ordliste
NACE-koder

Statistisk Sentralbyrå leverer statistikk inndelt i bransjer, varekategorier mv. etter såkalte
NACE-koder.

KPI

Konsumprisindeks – SSBs beregninger på inflasjon. Prisstigningen varierer mellom
vareslag, noe som gir en indikasjon over hvilke bransjer som går bra og hvilke som ikke
går bra. Vi prisjusterer etter KPI 2018.

Detaljhandel

Detaljhandel er varer som selges i butikker etter bransje.

Utvalgsvarer

Utvalgsvarer er en betegnelse på varer som klær, sko, ur, optikk, gaver med flere som er
varer som er lette å bære med deg hjem.

Plasskrevende handel

Plasskrevende handel er et begrep som er benyttet i statlige og regionale retningslinjer
for etablering av varehandel. Som regel omfatter definisjonen trelast, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner og planteskoler. Noen fylker har også inkludert møbler og hvitevarer.

Arealkrevende konsepter

Begrepet arealkrevende handel/konsepter brukes i denne analysen som en utvidet
variant av plasskrevende handel og innbefatter også varehus med bredt vareutvalg og
småvarer, men som selges i store butikkenheter, normalt med mer enn 1 000 m2
forretningsflate.

Big-Boxes (BB)

Big-boxes er varehandel i enkeltstående fabrikkliknende bygg lokalisert i sentrums
randsone, gjerne langs viktige transportårer. BB retter seg mot store kundeomland og har
ofte bredt vareutvalg.

Bysentrum

Bysentrum er i denne rapporten definert slik det er definert i kommuneplanen og
nedtegnet med brun farge (sentrumssone) i arealplan.

Convenience

Varehandelsaktørene bruker ofte formuleringen «convenience» når de vil forklare
hvordan de tilrettelegger for kunder. Det siktes til god tilgjengelighet for kunden,
muligheter for å gjennomføre en effektiv handel, bredt og variert tilbud av varer og
tjenester og et stort tilbud samlet på ett sted. At det verken snør eller regner på
handelsstedet kan også ligge i begrepet slik det brukes.

«Gulvet»

Strøksgater/bygulv brukes som betegnelse på gater i byrom der første etasje har
publikumsrettet virksomhet.
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Sammendrag og konklusjoner
Sammenfattet
Stokmarknes i Hadsel kommune er et lite handelssted som har stor konkurranse fra Svolvær og
Sortland som begge er definert som regionsentre. Stokmarknes har likevel et relativt godt
handelstilbud med god dekning for mange vareslag.
Denne analysen handler om lokalisering av handelstilbudet. I lang tid har stat og fylke vært opptatt
av at handel bidrar til et livskraftig sentrum. Slik er det ikke lenger. Handelen på nett øker i omfang
og de varer som særlig omsettes på nett er varer som tradisjonelt har vært tilbudt i sentrum. I dag vil
arealprisene i sentrum være for høye i forhold til nettleverandørenes priser. Nettbutikkene er
lokalisert på rimelige tomter i rimelig bygg utenfor sentrum.
Butikker med stor arealflate og uten vindusflater ut mot gata er lite egnet for lokalisering i sentrum.
Disse bør derfor kunne flyttes ut. Det gjelder også dagligvareforretninger som har daglige besøk av
trailere med varetransport, noe som heller ikke er gunstig i sentrumsbildet.
Bildet under er en illustrasjon på en dagligvareforretning som ikke bidrar inn i et attraktivt byrom. Til
det er bygningsflaten for lukket og bilen for dominerende.

Denne typen forretning er også uegnet i sentrum, men burde være samlokalisert med andre
handelstilbud i storformat i ett felles område i sentrums randsone:

Bildet under er en god illustrasjon på hvordan servering i dag overtar i sentrumskjernen og leverer
attraktivitet, bolyst og møteplasser i større grad enn butikker gjør.
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Anbefaling
Vår anbefaling:
o Vi anbefaler å videreutvikle sentrum med høy kvalitet ved museet, hotell og kai. Her bør alle
tilbud være utadrettet og bidra positivt mot gateplan. Det vil trekke turister til økt opphold
og skape aktivitet på kveldstid. Her kan det også søkes å samlokaliseres kontorbygg og
kunnskapsnæringer.
o Vi anbefaler videre at storhandelskonsepter etableres i ett felles handelsområde i sentrums
randsone.
o Bespisning bør ikke etableres utenfor sentrum.
o Handel med utvalgsvarer i små forretningskonsepter kan med fordel ligge i sentrum og
gjerne i et kjøpesenter.

Handelen er i sterk endring og planretningslinjene bør endres
Punktene under er oppsummering av trender og utviklingstrekk og er særlig rettet mot leseren som
ikke leser hele rapporten.

Endring i folks handleatferd
Handelen er i stor endring og det har skjedd store trendskifter de siste tiårene. Vi forbinder ofte
handel i strøksgater med riktig tettstedsutvikling, men handel i tradisjonelt format er i ferd med å bli
konkurrert ut av nye handelstilbud. Først ble småbutikkene trukket inn i kjøpesentre, senere forsvant
mange varer inn i big-boxes med bredt utvalg og i dag øker omfanget av netthandel.
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Forbruket dreier fra kjøp av varer til kjøp av tjenester
Mens forbruket av varer økte jevnt fra tusenårsskiftet til finanskrisen i 2008, har forbruket etter 2008
vært i endring. Først i form av stagnasjon og deretter med en dreining mot økt forbruk av tjenester.
Andelen kroner en husholdning bruker på tjenester i 2019 var høyere enn på varer. Byenes sentrum
som tidligere skulle tilby handelsvarer, tilbyr i dag færre varer og langt flere tjenester. Dette er
dokumentert i en analyse Vista Analyse gjennomførte for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i 2019.
Nedstengningen av serveringssteder gjennom pandemien har påvirket denne trenden, og vi må
vente til vi har tall for 2022 før vi ser om det igjen har skjedd et trendskifte.

Nye markedsvinnere
Det har pågått en sterk konsolidering i varehandelen de siste årene, der noen er vinnere og andre er
tapere. Netthandel og bredt vareutvalg har økt mest de siste fem årene. Begge disse kategoriene
søker C-lokalisering og er de suverene vinnerne hva angår prisgunstige varer til kunden.

Kilde Vista Analyse/SSB

Store bransjeglidninger fra småbutikker til bredt vareutvalg i big-boxes fra 2010
I perioden etter år 2000 har markedet gjennomgått store endringer. Handelen har endret karakter
fra å være preget av små butikker til en sterk vridning mot plass-/volum-/arealkrevende konsepter
med mål om gunstige priser til forbruker og mer effektive forretninger med mange varer – inklusive
dagligvarer - samlet på ett sted. Disse konkurrerer mot faghandelen.
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Sterk vekst i nettbasert handel fra 2017 med boom i 2020
En ny endring fant sted da netthandelen skjøt fart i årene fram mot 2020. Ytterligere vekst i
netthandelen skjedde under pandemien da landet ble stengt ned. En rekke sentrumsbutikker måtte
avvikle mens netthandelen økte. Omsetningsveksten i netthandelen har vært betydelig. På
landsbasis var den i 2010 på 9,7 mrd. kr. mens den i 2019 var på 25,7 mrd. kr. Veksten i omsetning i
netthandel fra 2019 til 2020 (pandemiåret) var på hele 9,8 mrd., altså en prosentvis endring på 38
prosent. Netthandel med dagligvarer har også tatt seg opp gjennom pandemien.
Om folk vil fortsette å handle på nett eller om man vil ut å handle fysisk igjen etter pandemien, og
om man etter et år med hyppige opphold på hytta og middager med lite gjester hjemme velger uteliv,
er ikke godt å si. Det kan slå flere veier. Men det er helt sikkert at netthandelen har skutt i været og
mange fysiske butikker har måttet legge ned.

Alt er i bevegelse og knapphet på tid gir nye handlemåter
Alle ledd i varehandelen er i bevegelse. Det gjelder lager, butikk, transport og service. Ingen kan spå
om fremtiden, men vi ser noen utviklingstrekk i dag. Netthandel øker, og med den er det oppstått et
økt transportbehov. Ikke minst oppstår utfordringer med hjemtransport knyttet seg til «the last
mile». Samtidig arbeides det målrettet innen logistikk der stadig flere transportaktører klarer å
effektivisere hjemlevering, enten pakker leveres med avisbudet, posten eller sammen med
dagligvarer. Stadig flere inngår samarbeidsavtaler om hjemtransport. I et lenger perspektiv blir dette
utfordrende for den fysiske handelen i gateplan der også tilgang med privatbil blir vanskeligere.
Kundene ønsker effektiv handel som innebærer at tilbudet enten er nær hjemmet, nær arbeidsplass
eller langs arbeidsreisen. På den måten vil handleadferden bestemmes av hvor boligen og
arbeidsplassen er lokalisert.
Økt andel netthandel påvirker også dagligvarebutikkene som trenger større plass, mer varelevering
og bedre parkeringstilbud.

Blir butikken et lager om få år?
Transport står stadig mer sentralt i varehandelen. Ettersom det store flertallet bruker hovedveinettet
under forflytting fra a til b, vil lokalisering av handel ved hovedveinett være gunstig for kunden. I
fremtiden kan vi også ha en situasjon der lageret/butikken fungerer som både lager, nettbutikk, fysisk
butikk og hentepunkt. Lokalisering i rimelige bygg på rimelige tomter er nettaktørenes fortrinn, og
dette bidrar til å presse handelen ut av dyre lokaler i bysentrum.

Redd handelen – den redder ikke lenger sentrum – mange konkurser – sterkt prispress
Situasjonen er de siste årene snudd på hodet med strøksgatehandel i sterk tilbakegang. Å nå målet
om at handel vil redde sentrum kan være feil diagnose og feil medisin. På mange måter står vi overfor
en situasjon der målet ikke lenger er å redde sentrum, men å redde handelen. Netthandel fra
utlandet er også en større trussel enn norsk netthandel.

Sentrum reddes ikke av å kreve at de nye handelsboxene skal inn i sentrum. De passer ikke
der.
Tettsteders sentrum reddes ikke av å tvinge all handel inn i sentrum. Den handelen som nå går
økonomisk bra er tilpasset en sentrumsekstern beliggenhet. Det er derfor den klarer seg i den harde
konkurransen der pris er utslagsgivende. Det er små marginer i varehandelen og når forbruket
endres fra kjøp av varer til kjøp av tjenester, viser det seg at tilbudet har vært større enn
etterspørselen samtidig som tilbudet fra utlandet øker jevnt gjennom netthandel. Handelen i små
formater har ingen mulighet til å klare seg økonomisk og stadig flere tilbud forsvinner i gateplan.
Samtidig vil de store handelsboksene skape dødrom i gateplan. De egner seg dårlig der fordi de har
en lukket fasade ut mot gata. I tiden fremover blir det viktig plangrep å bidra til at service og
tjenesteyting bidrar til liv i gateplan i bysentrum.
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Ønsket sentrumsutvikling er at areal- og plasskrevende konsepter med fordel kan etableres i
sentrum. Målet er at det gir et attraktivt sentrum slik som på bildet under:

I praksis blir det i stedet en samling av store enheter som genererer mye transport med blant annet
varelevering. Det gir et sentrum med varelevering og transport. Alternativet er show-rooms, Cityconsept-stores mv. Disse er egnet i sentrum, men da uten lager og vareutlevering. Og markedsmessig
er det kun rom for slike alternativ der det er et stort kundegrunnlag.

Fremtidens sentrum kan ikke bygges med dagens handel. Fremtidens handel blir i større grad
transport av varer direkte ut til kunden og handelen vil utvikles i mange ulike kombinasjoner, for
eksempel i kombinasjon med service. Men selv om handelen er i endring, vil folk fortsatt møtes og
der folk møtes skapes næring. Desto tettere et sentrum utvikles, desto større blir etterspørselen
etter husholdningsbaserte varer og tjenester. Det er derfor viktig å kanalisere folk inn sentrum. Den
enkleste måten å gjøre det på er å bygge boliger i sentrum, legge offentlig virksomhet inn til sentrum
og sørge for arbeidsplasser i sentrum. Boliger og kontorer bør inn i sentrum. Det skaper daglig
sirkulasjon av mennesker, som igjen skaper grunnlag for etterspørsel etter varer og tjenester i
sentrum. Det er viktig at sentrum utvikles som en attraktiv møteplass med gode uterom,
opprettholdelse av tradisjonelle bygg som trekker disse virksomhetene. Det må være kort avstand
mellom hver inngang.

Big-boxes samlokalisert i randsonen
Etablering av big-boxes utenfor sentrum langs hovedveinettet må ha god tilgjengelighet for sykkel
og gående. Men bilen – enten den er elektrisk, førerløs, liten eller stor - må ha tilgang. Det må også
tilrettelegges for god transport ut til kunden eller til et hentepunkt nær der kunden bor. En større
andel inn- og uttransport blir vesentlig.
I dag ser vi at det er big-boxes med areal- og plasskrevende handel som overlever i tøff konkurranse.
De leverer varer til priser som konkurrerer med netthandelen og de bygger på kravet om
convinience; enkelt tilgjengelig og alt på ett sted. Konkurrenten er ofte pc´en hjemme der man kan
handle etter at barna har lagt seg. Big-boxene har lav arealeffektivitet og lav omsetning per
kvadratmeter, ofte under halvparten av hva et kjøpesenter har. Big-boxene følger klyngeprinsippet
og lokaliserer seg der konkurrentene er.
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Det har vært en del omfordeling de siste årene, der noen forsvinner og nye kommer til. Det forventes
flere nye inn i markedet fremover. En av dem mange venter på er Amazon. Amazons
konkurransefortrinn er at de er ledende på logistikk. Det er et eksempel på at effektivisering skjer i
alle ledd og at samordning er viktig. Det taler for utvikling av handelsklynger utenfor bysentrum der
flere varer er samlokalisert i ett felles bygg med felles parkering. Eksempler på slike handelsparker
finner vi i mange små og mellomstore byer. Det kan med fordel videreføres til mindre tettsteder.

De nye handelskonseptene må ut av sentrum slik at ikke sentrums attraktivitet forvitrer
Handelstilbudet i byers og tettsteders sentrum påvirkes av endringer i bransjen som igjen påvirkes
av priskonkurransen. Vinnerne i konkurranse på pris er nettleverandørene. Netthandelen økte med
92 prosent fra 2015 til 2020 på landsbasis (prisjusterte tall). Handel med utvalgsvarer (varer som
normalt omsettes i bysentrum eller kjøpesentre) gikk ned med 12 prosent. Omsetningen innen
kategorien bredt vareutvalg (varer som ofte selges i big-boxes) økte med 22 prosent og er den
bransjen som i dag konkurrerer best med netthandelen. Det er altså ikke lokaliseringen som i seg
selv påvirker handelen i sentrum, men varens pris. Pris på varen henger sammen med pris på
areal/lokaler. Disse er dyrest i sentrum og rimeligst utenfor sentrum.
Virkningene på sentrum av slike etableringer vil være små eller ingen. Det kan forventes nedleggelser
av butikker i sentrum, men det har ikke å gjøre med etablering av sentrumseksterne handelsklynger
for plass- og arealkrevende handel. Det har å gjøre med at lokalene i sentrum er for dyre for butikker
som skal konkurrere med nettet og det har med å gjøre at lokalene ofte er uegnet for dagens butikker
som i bysentrum har mindre og mindre volum. Videre har det å gjøre med at areal- og plasskrevende
forretninger er uegnet i sentrum fordi de tar for stor plass og skaper dødrom i gateplan. Samtidig
øker etterspørselen etter service og tjenesteyting og dette er virksomheter som er godt egnet i
sentrum. Fremtidens sentrum blir et sted for opphold og opplevelse. Når det også tilrettelegges for
boliger og kontorarbeidsplasser i sentrum vil det trekke mer folk inn i sentrum som igjen vil trekke
kommersielle aktører inn i sentrum.
Uten et godt lokalt og lett tilgjengelig tilbud, vil kunden raskt kunne velge handel på nett i stedet for
fysisk i butikk. I så fall mister regionen arbeidsplassene handelen representerer.
Økt netthandel åpner for nye arealmessige utfordringer der effektivisering av hjemtransport blir
viktig. Det anbefales en videreutvikling av handelsetableringer basert på klyngeteorien der det bør
planlegges for økt samlokalisering av varehandelen ved lett tilgjengelige tomter med fokus på
arealeffektivisering og gode rammer for felles hjemtransport, pick-up-punkter og synergier.
Varehandelen har beslaglagt store areal de siste årene. Nå mener aktørene at arealbehovet er
mindre, mens krav til god lokalisering øker.
Nedgang i omsetning i varehandelen kan ikke tilskrives etableringen av rimelige tilbud utenfor
sentrum. Det er en trend i alle byer og den skyldes dels økonomiske forhold og dels at vi rett og slett
kjøper færre varer enn tidligere. I stedet velger vi opplevelser, kultur, trening og hygge. Det er disse
bærebjelkene sentrum må tuftes på.

Vista Analyse | 2022/06

14

Stokmarknes
– utvikling for handel

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Denne analysen skal være et kunnskapsunderlag for den videre utviklingen og arealplanleggingen i
Stokmarknes. I rapporten skal det være nedfelt tydelige anbefalinger om konkrete plasseringer av
ulike typer næring og handel. Analysen skal dermed omhandle både en analyse, beskrivelse av
forventede utviklingstrekk, markedsunderlag og forslag til løsninger som er godt egnet fremover i
tid. Tidsperspektivet er alltid utfordrende, det gjelder særlig for varehandelen som har vært
underlagt store endringer de siste 20 årene.
Alle overordnete mål og rammer for arealpolitikken skal være nedfelt i kommuneplan og regional
plan. Andre føringer eller underlag som er relevant forventes levert av kommunen. Vi legger til grunn
en god dialog innledningsvis slik at vi blir kjent med hvilke føringer kommunen mener er viktig.

Kommunens utfordringer og muligheter
Den demografiske utviklingen er utfordrende i mange distrikter. Normann-utvalget leverte nylig NOU
2020:15, Det handler om Norge1, der det pekes på utfordringene befolkningsnedgangen i distriktene
som særlig tappes for unge. Lavere innvandring og en sentraliserende flytting ga en
befolkningsnedgang i 300 kommuner i 2019. Utredningen beskriver en situasjon fram mot 2040 med
en lav andel unge, vekst i antall eldre og lavere innvandring og innflytting.
Hadsel kommune står foran de samme utfordringene i årene som kommer som de fleste andre
kommuner. Befolkningen eldes, de unge flytter til de store byene og de økonomiske utfordringene
innen helse og omsorg øker. Det blir derfor viktig å utvikle attraktive sentrum der det er godt å bo
og der det er mulig å være fysisk aktiv og ha tilgang til et sosialt liv. Handel og tjenestetilbudet og et
attraktivt sentrum er viktig i dette fremtidsbildet

1.2 Om analysen
Denne analysen bygger på overordnete planer (nasjonalt, regionalt og kommunalt). Slike
planretningslinjer blir statiske, og man mister tidsdimensjonen når de vedtas for en lenger
tidsperiode. Utviklingen går raskt og verken marked eller forbruksendringer fanges opp i offentlige
vedtatte planer. Derfor vil oppdaterte fakta om forbruk av varer og tjenester, utvikling i
arbeidsplasser og næringsliv, transport og boligpreferanser være faglige tema som sammen med
planmessige rammebetingelser utgjør grunnlag for beslutninger.

1.3 Metodens hovedelementer
Overordnete politiske føringer fra kommune, region/fylke og fra statlig hold er førende i analyser av
handel og dens påvirkning på arealbruk, sentrums attraktivitet og transportmønster. Men
problemstillingen er kompleks og det kan være krevende å avlede årsak-virkningsforhold. Mange
handelsanalyser har et snevert metodisk utgangspunkt, ofte relatert til handlereiser definert som
avstand mellom handelssted og bolig. Mange faktorer påvirker handel, handleatferd og

1

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
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reisemiddelvalg. Dette krever et bredt metodisk utgangspunkt ved å analysere problemstillingen fra
flere synsvinkler. Se Figur 1.1 om metodens hovedelementer.
Figur 1.1
Analysens hovedelementer

Kilde Vista Analyse

I denne analysen settes helheten og den stedlige konteksten i fokus. Det eksisterer ingen enkle
kvantitative metoder som gir et fullverdig bilde av forbrukeradferd og næringslivets tilrettelegging.
Tilbyderne følger markedet og markedet er en konsekvens av den romlige fordelingen av folk, deres
inntekt, deres arbeidssted og bosted samt attraktiviteten på handelsstedet.
Dokumentanalysen omfatter gjennomgang av eksisterende kommunale og regionale planer i
tillegg til ulike analyser og rapporter. Tiltakshavers planer og skisser er analyseunderlag. I tillegg
kommer andre rapporter og utredninger.
Trendanalyser er viktig for å forstå hvordan utviklingen skjer og hvordan forbrukere responderer
på utviklingstrekkene. Slike trender bygger på både kvalitative og kvantitative variable og det er i all
hovedsak med henvisninger til andre kilder. Det skjer store forandringer både i varehandel,
tjenestekonsum og næringslivets lokaliseringsmønster. Endringen fra handel til tjenester er ett slikt
eksempel. Bransjeglidningen innen varehandelen er et annet eksempel og den økende omsetningen
via nettet er et tredje eksempel. Pick-up-punkter er et nytt element som kanskje skal inn i
planleggingen. Uteliv og aktivitet er viktig når folk flytter inn i leiligheter.
Statistiske analyser er sentralt i denne analysen. Presentasjon av ulike utviklingstrekk i varehandel,
service og næringsliv er hentet ut fra Vista Analyses statistiske databaser og verktøy som i all
hovedsak er statistikk kjøpt inn fra SSB og tilrettelagt i Vista Analyser egne databaser og verktøy.
Vista supplerer egne databaser med statistikk fra offentlige rapporter og andre utredninger.
Spesialutkjøringer på kommunedelsnivå i Bærum har ikke vært mulig innenfor budsjettets rammer.
Men vi har tatt med et utdrag av statistikk fra 2016 som gir noen indikasjoner.
Forbrukeradferd og kommersielle muligheter Mens den romlige kvaliteten har betydning for
folks trivsel og bruk av byen, har de makroøkonomiske trendene betydning for kjøpekraft og
handleatferd. Forbruket vårt påvirkes av boligpriser, skatter, avgifter, men er også påvirket av
trender og miljø. Hver by har sitt bysentrum, men tilgjengeligheten varierer og gangavstand mellom
tilbudene påvirker kundenes bruk av sentrum. Den stedlige konteksten er viktig. Vista Analyse
gjennomførte en intervjuundersøkelse i forbindelse med en analyse for Sandnes kommune som
dokumenterte at barnefamiliene var hyppige brukere av det sentrumseksterne tilbudet fordi det var
tidsmessig effektivt tilgjengelig, mens eldre personer med bedre tid brukte bysentrum hyppigere.
(Vista Analyse, 2018b). Tilgjengelighet, kvalitet, lokalisering av boliger og arbeidsplasser, transport
og tilbud utgjør en helhetlig struktur som samlet gir noen virkninger. Eksempler på faktorer som
påvirker forbrukerne i figuren under.
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Figur 1.2

Eksempler på faktorer som påvirker forbrukeradferd
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2 Planmessige rammer
2.1 Statlige føringer
Staten har hatt bestemmelser for etablering av handel og kjøpesentre siden 1999.
(Miljøverndepartementet, 1999)Først gjennom rikspolitisk retningslinje (RPR) fram til 2008. Deretter
gjennom rikspolitisk bestemmelse (RPB) (Miljøverndepartementet (senere KMD), 2008) fram til 2018
og nå gjennom en mer generell statlig planretningslinje for areal og transport. (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet , 2018).
Når etablering og lokalisering av varehandel generelt og kjøpesentre spesielt nå skal ivaretas av
føringer for bolig, areal og transport innebærer det at det er et mål å se på en helhetlig plan. RPR fra
1999 hadde blant annet definert fire vareslag som unntak fra bestemmelsene, mens RPB fra 2008
hadde fjernet disse vareslagene i unntaksbestemmelsen fordi det erfaringsvis hadde vist seg
vanskelig å definere hvilken bransje den økende andelen nye forretningskonsepter skulle defineres
som, samtidig som innholdet i de som var innenfor unntaket syntes å omsette for en økende andel
småvarer. Det ga sånn sett de som falt innenfor unntaket et fortrinn og kanskje også en skjerming
mot konkurrenter som ikke var tillatt etablert med de samme rammebetingelser; billige bygg på
billige tomter.
Nasjonale forventninger til regional planlegging følger FNs bærekraftsmål.

2.2 Regionale føringer
Nordland fylkeskommunes regionalplan for by- og senterpolitikk for perioden 2017-2025 følger
statlige bestemmelser. (Nordland fylkeskommune, 2016) og bygger på målet om at Nordland skal ta
større del i befolkningsveksten enn hva som har vært tilfelle. Nordland har 10 byer hvorav Sortland
og Svolvær er byene som Hadsel kommune ligger nærmest. Det er også disse byens som er definert
som regionsentre og som skal ha tilbud av varer og tjenester som det ikke er grunnlag for i mindre
kommuner.
I BA-regionen til Sortland bor det over 25 000 innbyggere mens det i Svolværs BAregion nær 10 000
innbyggere.
Byene har fortrinn for næringsutvikling fordi tilgang til marked, kompetanse og infrastruktur gir
byene et fortrinn. Visjonen er at Nordland skal ha kompakte, bærekraftige og innovative byer. Målet
er å synliggjøre byenes fortrinn og et mål om å styrke byenes vekst.
Fauske og Saltdal har sitt fortrinn i tog og hovedvei gjennom sine kommuner. Men det er store
avstander i fylket og 90 minutters reise er mye i en arbeidsmarkedssammenheng. Nordland har en
lav arbeidsmarkedsintegrasjon, noe som forklares med dels lange avstander og dels flytting.
Men regionalplan trekker også opp BAS-regioner som er relevant begrep. Det inkluderer service og
tjenesteyting. I planen nevnes en reisetid på mellom 120 og 180 minutter som akseptabel reisetid
for visse tjenester og tilbud.
I handlingsprogrammet til den regionale planen (Nordland fylkeskommune, 2016) er det satt opp
mange strategiske tiltak for å nå mål om næringsvekst, men ingen mål er direkte myntet på hvordan
varehandelen skal utvikles og tilrettelegges.
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2.3 Kommunale føringer
I kommunal planstrategi for Hadsel kommune (Hadsel kommune, 2020) er bolyst ett sentralt tema.
Her pekes det på viktige faktorer for å tilrettelegge for ungdom som også har relevans i arbeid med
sentrumsutvikling;
o Å være fornøyd med lokalmiljøet
o Å være fornøyd med treffsteder
I planstrategien er det tatt opp tema knyttet til næringsarealer. I det videre planarbeidet skal det
sees nærmere på;
o Tilrettelegging for riktig areal til riktig bruk
o Rammebetingelser for utnyttelse av eksisterende næringsareal, og utfordringer med lav
arealutnyttelse
I Strategisk næringsplan for Hadsel kommune (Hadsel kommune, 2019) er tema attraktivitet tatt opp
spesielt. Attraktivitet er vesentlig for næringsvekst;

Det pekes spesielt på reiseliv som satsingsnæring og at en helhetlig reiselivssatsing handler om å
utvikle en attraktiv besøksattraksjon. Kommunen skal samarbeide med og tilrettelegge for
næringslivet og rette seg spesielt mot unge talenter.
Handel og service er en annen satsingsnæring. Den er viktig for bolyst og attraktivitet;

Målene her er å bidra til fellesprosjekter som utvider butikkopplevelsen og å ved å legge til rette
for samarbeidsprosjekter. Det pekes spesielt på at det skal jobbes for å ha attraktive næringsareal
til storhandel og bidra til økt fortetting i sentrum.
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Figur 2.1

Strategier for utviklingsområde handel

Figur 2.2

En av flere strategier for reiselivsutvikling
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3 Trender i varehandelen
I dette kapitlet skal vi dokumentere hvorfor de planretningslinjene som legges til grunn i de regionale
planene er utfordrende sett fra et markedsmessig ståsted. Vi vil beskrive hvordan handelen på
generell basis er på vei ut av sentrum og har vært det siden 90-tallet. Vi vil også beskrive hvordan i
gateplan ikke lenger kan være premissgiver for et vitalt sentrum. Mange av planbestemmelsene
bygger mer på historiske data mer enn på trender og utviklingstrekk.
Det empiriske grunnlaget som legges til grunn for drøftingen av hvordan trender og utviklingstrekk
kan slå ut er i hovedsak hentet fra andre analyser Vista Analyse har gjennomført i regionen, blant
andre (Vista Analyse, 2018d) (Vista Analyse, 2017) (Vista Analyse, 2018) (Vista Analyse, 2013).

3.1 Politiske mål om at handel ikke skal etableres utenfor sentrum
Agdersplanretningslinjer bygger i hovedsak på de prinsippene som ble vedtatt på alle politiske nivåer
på begynnelsen av 2000-tallet. Målet har vært å redusere omfanget av varehandel utenfor
sentrumskjernen med mål om å stimulere til økt bruk av sentrum og dermed økt sentrumsaktivitet
og -vitalitet gjennom et godt handelstilbud i sentrumskjernen. Dette er i tråd med sentrale og
regionale føringer tilbake til begynnelsen av tusenårsskiftet.
Trenden er imidlertid at den største endringen i folks handlevaner har vært i en rivende utvikling
siste to tiårene. På 90-tallet forsvant småskala butikker ut av sentrum til de sentrumseksterne
kjøpesentrene. Etter 2010 økte omfanget av sentrumseksterne butikker i storskalaformat (bigboxes). Dette ga prisgunstige varer som i økende grad ble etterspurt av markedet. Prisene er lavere
fordi arealprisene er betydelig lavere enn i sentrum. I dag ser vi en dreining mot økt netthandel.
Denne har eskalert ytterligere under pandemien. I dag ser. Det ut til at de sentrumseksterne bigboxene er de eneste som kan konkurrere prismessig med nettbutikkene. I figurene under har vi
illustrert skjematisk de viktigste perioder med trendskifte i varehandelen. Disse trendskiftene har
skjedd til tross for 20 år med statlige retningslinjer for etablering av varehandel.
Figur 3.1

Trendskifter i varehandel og handlemønster

Kilde Vista Analyse

I figuren under har vi illustrert hvordan handlemønsteret har endret seg gjennom døgnet. Mens
hjemmeværende husmødre handlet i bysentrum på formiddagen, er handlefrekvensen i dag
hyppigst på ettermiddagen samtidig som netthandelen ofte foregår på kveldstid. Bysentrum brukes
på en annen måte og til andre tider på døgnet.
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Figur 3.2

Endringer i bruk av bysentrum gjennom dagen

Kilde Vista Analyse

3.2 Handel som virkemiddel er under press
Handel som virkemiddel i byplanleggingen har hatt en sterk forankring i myndighetenes arbeid for
byvekst siden 1999 da Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for kjøpesentre ble vedtatt av
Miljøverndepartementet. RPR ble etterfulgt at Rikspolitiske planbestemmelser i 2008 (RPB). Effekten
av disse plangrepene er ikke direkte dokumentert, men det har rettet oppmerksomheten mot
byutvikling. Det var nok mer som skapte byliv enn butikkhandel tidligere, noe vi kommer tilbake til
senere i denne rapporten. Den største endringen i påvirkninger har skjedd de siste årene.
Handelsstrukturen er historisk betinget og påvirkes av øvrige samfunnstrender, byenes utvikling og
økonomiske drivkrefter. Både ressursgrunnlaget, historiske beslutningsprosesser, nye investorer og
til slutt initiativtakeres bosted, får betydning for utviklingen. I tillegg kommer tilpasninger til
grunnleggende endringer i markeder, teknologi, internasjonal arbeidsdeling, og menneskenes
preferanser. Vi trekker i dette kapitlet opp en del problemstillinger som påvirker handelen og som
sjelden er hensyntatt i regionale planer.
Ser vi på utviklingen i omsetning for ulike varegrupper målt per innbygger for landet, ser vi at den
store taperen er utvalgsvarer og vinneren er netthandelen sammen med kategorien bredt vareutvalg
(se Tabell 3-1). Omsetningen i utvalgsvarer gikk ned med 12 prosent fra 2015 til 2020, og hele 5
prosent i det første pandemiåret. Kategorien bredt vareutvalg, som regel lokalisert i big-boxes, økte
omsetningen med 22 prosent fra 2015 til 2020, mens netthandelen økte med 92 prosent i samme
periode. Omsetningen økte jevnt over under nedstengningen, mens størst økning i netthandelen.
Tabell 3-1
Prosentvis endring i omsetning målt per innbygger fra 2015 til 2020 og fra 2019 til
2020. Prisjustert. Landet.

Kilde SSB/Vista Analyse

Vista Analyse | 2022/06

22

Stokmarknes
– utvikling for handel

3.2.1

Netthandelen endrer hele strukturen
Den teknologiske utviklingen knyttet til internett har påvirket varehandel mye. Digitaliseringen har
forsterket globaliseringen av markedene, samtidig som nye måter å drive varehandel på har
oppstått. Dette har også påvirket forbrukerne til nye handlemønster. Dermed dukker det opp nye
forretningskonsepter som har endret butikkstrukturen fra tidligere å prege bybildet og strøksgatene
til nå å ligge i store kjøpesentre, i store handelsbokser langs innfartsårene og til å utvikles som
nettbaserte tilbud.
Nye handelstrender med økt netthandel, flere kombinasjoner av varer og tjenester i bysentrum og
en økende andel big-boxes utenfor sentrum skaper nye planmessige utfordringer. Utfordringene
knytter seg til flere forhold der areal, transport, sentrumsutvikling, senterhierarki, verdiskapning og
sysselsetting er det viktigste. Både lokalisering av butikk/lager, transport til butikk og transport
direkte til kunden krever nye planmessige løsninger. Det samme gjør kø-problematikk og ønske om
overgang til kollektiv/gang/sykkel. Hele kjeden av transport, distribusjon, utstilling, service og varens
plassering er i endring. De stadige endringene gjør det utfordrende for planleggere og politikere å
velge en framtidsrettet planstrategi.
Varehandelsaktørene følger kundens bevegelsesmønster og søker lokalisering der det er kunder. Det
enkleste stedet å nå kunden er hjemme via pc-skjerm. Den noe mer utfordrende delen er hvor
nettvarene skal leveres og hentes, enten på postkontor, på trappa hjemme eller på ulike
hentepunkter. Dette kommer vi tilbake til.
Utfordringen i forhold til økt kjøp av varer fra utlandet er den sterke konkurransen på pris. Det er
positivt for forbrukeren, men utfordrende for handelsnæringen. Med stadig mindre marginer, vil
utslag på areal/leiekostnader slå ut.

3.3 Internasjonalisering av varehandelen
En økende andel av handelen fra utlandet skjer via internett, både fra nasjonale og utenlandske
leverandører. Samtidig reiser folk mer og de handler også når de er i utlandet. Ifølge Virke 2 øker
netthandel mot utlandet mest, selv om den fortsatt utgjør en liten andel av total omsetning.
Dessverre er de varene som omsettes mest på nett de samme varene som normalt har vært solgt i
sentrum. Sentrum påvirkes derfor negativt av økt netthandel. Dette er utfordrende ettersom handel
har vært et planpolitisk virkemiddel for å få økt aktivitet i sentrum.
Figurene under, som er hentet fra Virkes handelsrapport, viser hvilke bransjer som i dag har tilbud i
netthandel og neste figur viser hvordan vekstraten for netthandel utvikler seg. (Virke, 2019). Det har
vist seg at de forretninger som har preget bybildet har hatt en tydelig overgang til netthandel. Det
gjelder ikke bare tilbud som i dag streames, som film, bøker og musikk, men også varer som er enkle
å sende per post, som klær, elektronikk, kjøkkenutstyr, bøker, kosmetikk mv.

2

Virke opererer med kroneverdier som ikke er prisjustert. Det gir høyere prosentverdier enn i rapporten forøvrig.
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Figur 3.3

Andel av kjeder med nettbutikk. Etter bransje.

Kilde Virke analyse

➢ Netthandelen øker raskest for de varene som tradisjonelt har vært solgt i sentrum.

3.4 «Greenfluensere», delingsøkonomi og Greta Thunberg
Delingsøkonomien har også skutt fart, lokale produkter selges i stort omfang, grønt fokus er trendy
og greenfluenserne har begynt å kvitte seg med ting. Miljøpartiene står sterkt, særlig i byene, og et
større trendskifte er på gang.

Disse trendene påvirker handel som planpolitisk virkemiddel. Bildeling, kjøp og salg på www.finn.no
m fl, direkte handel som f eks reko-ring er noen eksempler på at varer og tjenester tilbys på helt
andre steder enn tidligere. Igjen er bysentrum taperen.

3.5 Pris og utvalg
Leieprisene til leverandørene er lavere i et lagerbygg i utkanten enn i strøksgater i sentrum. Kunden
får mer for pengene, men handelsnæringen i sentrum tjener mindre. Dette ser vi også ved at prisene
på flere utvalgsvarer ikke har fulgt inflasjonstakten. Med stadig mindre marginer for kjedene, vil
utslag på areal/leiekostnader slå ut. Husleien er høyest i sentrum og handelsnæringen som presses
på pris, trekker ut av sentrum til rimeligere lokaler sentrumseksternt. Økt tilbud med lave priser fra
utlandet påvirker sentrum direkte og indirekte. Konsekvensene av dette er at de nye
forretningskonseptene som er lokalisert i billige bygg på billige tomter utenfor sentrum har hatt gode
økonomiske resultater.
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Presser de andre ut
Butikker med bredt vareutvalg hatt en sterk vekst de siste årene. Denne gruppen består av
stormagasiner med et generelt varesortiment der hovedvekten ikke er på matvarer. Eksempler på
kjeder med slike konsepter er Biltema, Europris, Rusta, Jula og Coop OBS med flere. Flere av aktørene
i dette markedet har en ekspansiv strategi og veksten i denne bransjen har i flere år vært større enn
i andre bransjer. Denne utviklingen kan være en indikasjon på at når nye aktører kommer inn i
markedet så vil andre forsvinne.
Figur 3.4
Vekstvinnere i kategorien bredt vareutvalg. 2013-2017. Gjennomsnittlig årlig
vekstrate (vannrett akse) og driftsmargin. Ikke prisjustert.

Kilde Virke analyse
Figur 3.5

Vekstvinnere og tapere blant bransjer i kjedeorganisert faghandel 2013-2017.
Gjennomsnittlig årlig vekstrate (vannrett akse) og driftsmargin. Ikke prisjustert.

Kilde Virke analyse
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Sentrum i de store byene eller i byer med stort kundeunderlag kan ha forretninger i sentrum med
en omsetning som ikke forsvarer leiekostnadene. I stedet defineres de som brandstores/conceptstores hvor utgiftene føres på markedsføringsbudsjettet.

Stor konkurranse på pris – handelen flytter ut i rimelige lokaler
Presset på pris har påvirket hvor varer tilbys og omsettes. Nye forretningskonsepter med bredt
vareutvalg har gitt småbutikkene sterk konkurranse. Netthandel presser prisene ytterligere og dette
gir butikker i sentrum store utfordringer med å betjene leiepriser som er høyere i enn utenfor
sentrum. For butikker uten tilstrekkelig kundegrunnlag kan leieprisene bli for høye i forhold til
omsetningen. Tilbyderne må konkurrere med prisene i netthandelen.
Vi opplever en sterk nedgang i antall butikker. I figuren under har vi hentet tall fra Virke som har
registrert hvilke bransjer som er i vekst og hvilke som taper. Det er kategorien bredt vareutvalg som
er i sterk vekst i tillegg til nettbutikker. Det er også små marginer og en sterk konkurranse på pris.
Derfor er det svært vanskelig å oppnå gode økonomiske resultater i lokaler i sentrum der leieprisen
er høy. Dette er noe av årsaken til at handelen søker ut av byene. Det er nødvendig med store
formater, rimelig bygg og rimelige tomter. Under har vi hentet noen bilder fra Virkes presentasjon
om utfordringer i varehandelen. (Andersen, 2018)
Figur 3.6

Stadig færre butikker

Kilde Virke

Bransjeskillet viskes ut
En annen faktor som styrer lokaliseringen av varehandelen, er at skillet mellom bransjene viskes ut
og bransjene stjeler fra hverandre. Spesialforretninger som for eksempel klær og sko taper mot
andre forretninger. Noen eksempler i figurene under. Bransjene stjeler fra hverandre.

Perspektiver framover
Vi vet ikke om disse trendene forsterkes eller svekkes fram i tid. Men det er store endringer på gang.
I dag ser vi en økende andel mega-stores, flere hypermarked, mer non-food i dagligvarebutikkene,
flere show-rooms i bysentrum, økt andel netthandel, pick-up-points i nye boligområder, mer secondhand økt andel utleie (delingsøkonomi) og mer kjøp av service og tjenester på bekostning av varer.
Samtidig ser vi at handelsaktørene raskt tilpasser seg både teknologi, forbruksendringer og endrete
planmessige rammevilkår. Og det er det samme som skjer i alle land. En av hovedtrendene de siste
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årene er den omfattende veksten i omsetning av kategorien bredt vareutvalg. Se figurene under for
utviklingen i landet når vi har prisjustert tallene.

3.6 Varehandel en viktig sysselsetter
Varehandelen bidrar også med et betydelig omfang arbeidsplasser, slik at for et lokalsamfunn er
varehandel et viktig bidrag som sysselsetter. For å ikke miste disse arbeidsplassene bør lokalisering
av handelstilbudet tidstilpasses de økonomiske rammene der netthandelen er en stor trussel.

3.7 De politiske rammebetingelsene er ikke synkronisert med den
økonomiske virkeligheten
I dette økonomiske bildet skal aktører utvikle og kundetilpasse sine tilbud. I sentrum er lokalene dyre,
butikkformatene er små og dermed må kundetilfanget være stort. I mellomstore byer er dette
krevende. De store butikkformatene av typen big-box, har et format som passer ikke inn i sentrum.
Netthandelsaktørene lokaliseres på industritomter og bidrar heller ikke til liv i sentrum. Sånn sett
oppstår politiske utfordringer der de planmessige rammer og visjoner ikke er samstemt med den
økonomiske virkeligheten.

3.8 Sentrums innhold i endring
Strukturen i varehandelen er vesentlig endret i løpet av det siste tiåret. Håndverksbedrifter,
varehandel, småindustri, storindustri, skoler, administrasjon og boliger er trukket ut av sentrum. På
1990-tallet forsvant handelen ut av byen omtrent på samme tid som forbruket av varer økte
betraktelig. Senere har økningen i prisgunstige alternativer trukket enda mer handel ut av sentrum.
De første store kjøpesentrene ble opprinnelig etablert ved sentrale veikryss med kort avstand til
store befolkningsomland; gjerne med en rekkevidde til flere byer og tettsteder. Hensikten var å rekke
over store kundeomland, slik at omsetningen kunne maksimeres og dermed prisene minimeres.
Utvikling av boligområder i randsonen til byer og tettsteder trakk også handelstilbudet ut av sentrum
og tettere på boligområdene. Som følge av denne utviklingen kom kjøpesenterstoppen (rikspolitisk
bestemmelse for etablering av kjøpesentre) som en viktig rammebetingelse i arealplanleggingen.
Tid/avstand, utvalg og pris er sentrale kriterier for kundens valg av handelssted. Disse påvirkes av
flere faktorer som kan variere mellom hver handletur. Ulike vareslag dekker ulike behov enten det
er hverdagsbehov eller sjeldenkjøpsvarer, eller at handelen skjer i kombinasjon med andre
aktiviteter. For sjeldenkjøpsvarer er ofte pris og utvalg viktig, mens for utvalgsvarer vil utvalg være
en viktig faktor. For dagligvarer vil tid ofte avgjøre valg av handelssted. Men dette er ikke statiske
faktorer. I en drøfting av handel bør vektingen av de ulike påvirkningsfaktorene koples opp mot andre
praktiske gjøremål, spesielle tilbud, sosiale faktorer og ulike handlebehov og handlehierarki.
➢ De planmessige utfordringene ligger i å tilpasse planleggingen slik at de ulike
tilbudskategoriene blir optimalt lokalisert og samtidig slik at kundens adferd kan styres i riktig
retning.
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4 Hva skjer med sentrum?
4.1 Hvilke utviklingstrekk ser vi i dag?
I dette avsnittet oppsummerer vi noen hovedtrekk i utviklingen og virkninger for sentrum. I kapittel
2 foran noterte vi følgende utviklingstrekk.
o Endring i vareslag hos de store reduserer omsetning for de små
o Økt netthandel gir økt prispress
o Sterke klyngedannelser
o Lav omsetning per kvadratmeter i big-boxene
o Forbruksendringer fra varer mot tjenester

4.2 Redder handelen sentrum?
Med utgangspunkt i det faktum at omsetningen i varehandelen reduseres, er spørsmålet hva kan
redde byers og tettsteders sentrum dersom varehandelen ikke kan det?
Bakgrunnen for målet om å trekke handelsvirksomhet til bysentrum er at det bidrar til økt
sentrumsaktivitet (økt bruk av sentrum). En undersøkelse gjennomført i England, har en mer
nyansert analyse av hva som skaper vitalitet i bysentrum. (Sivaev, 2013) Den konkluderer med at
antall arbeidsplasser lokalisert i sentrum er en kritisk suksessfaktor for bysentrums vitalitet. Og
viktigst av disse er kontorarbeidsplassene for både offentlig og privat sektor. Å lokalisere
kontorarbeidsplassene i sentrum av byer og tettsteder gir flere kunder i bysentrum, noe som igjen
gir godt grunnlag for handel og service. Analysen fra England konkluderer med at de mest vitale
bysentrene er de som har et høyt antall kontorarbeidsplasser ved de kollektive knutepunktene. En
slik lokalisering bidrar til økt bruk av kollektive transportmidler (redusert bilbruk) hos de ansatte og
et bedre grunnlag for handel og service i bysentrum forårsaket av at det er flere folk i gatene. Det er
altså viktigere å lokalisere kontorarbeidsplasser i sentrum enn varehandel. Etterspørsel etter
handelstjenester, servering o.a. kommer som en konsekvens av at det er mennesker i sirkulasjon i
området.
Samtidig som urbaniseringen har pågått for fullt, har bosettingen i områdene rundt byene vokst.
Boligområdene beslaglegger store arealressurser og fremtvinger transport mellom boligområdene
og arbeidsplassene inne i byen. Arbeidsplassene lokaliseres utenfor sentrumssonen, og dermed øker
forvitringen i sentrum. Når stadig flere boliger og virksomheter flytter ut av byene generes et økende
transportbehov. Byspredning har pågått i flere tiår. (Squires, 2002) Det arbeides målrettet for å snu
utviklingen med spredning av boliger og arbeidsplasser i de tettest befolkete områdene, noe som
gjenspeiles iblant annet areal- og transportplaner i mange byregioner. Men er det riktig å ha så stort
fokus på arealbruk og lokalisering og så lite fokus på å gjøre bysentrum attraktiv for handel? Byenes
visuelle og funksjonelle attraktivitet blir en stadig viktigere sentral faktor for å oppnå økonomisk
vekst.
Urbaniseringsgraden påvirkes av flere faktorer. Med mer attraktive og funksjonelle bykjerner, flere
arbeidsplasser i sentrum og bedre kollektivtransport, følger en økende interesse hos unge for å bo
urbant, og for kunnskapsarbeidere for å arbeide urbant. Dette gjør at bosettingen i økende grad
klumper seg i eller nær byene. Tidligere industriområder har blitt transformert til boliger, offentlige
rammebetingelser har reversert utflytting av varehandelen fra sentrum og bedre kollektive
transportmidler har bidratt har bedre tilgjengelighet til bysentrum.
Gitt denne trenden vil det være viktig i et tidsperspektiv fram mot 2030 og 2050 å legge til rette for
boligbygging i by og tettsteder gjennom fortetting. Dette vil igjen bidra til økt etterspørsel etter varer
og tjenester i sentrum, som stimulerer økonomisk vekst og sysselsetting. Slik bysentrum utvikler seg
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i dag er det vekst i service og tjenesteyting, men dersom det blir tilstrekkelig kundegrunnlag i
sentrum, kan handelen komme tilbake. Det krever en kritisk masse mennesker som daglig sirkulerer
i sentrum. I dag betyr det først og fremst de største byene.

4.2.1

Økt fokus på komparative fortrinn
En del diskusjonen om regional utvikling har de siste årene dreid seg om hva som er viktigst for en
regions økonomiske utvikling – flere mennesker eller flere bedrifter. For regionalt
næringsutviklingsarbeid kan det være viktig å gå bakenfor denne diskusjonen ved å spørre hva
regionale aktører kan gjøre for å påvirke regionens attraksjon til både mennesker (boligpreferanser)
og virksomheter (lokaliseringspreferanser)
Michael Storper (Storper, 2013) påviser at den økende globaliseringen gjør at regional utvikling dels
avhenger av at regionale aktører reflekterer bevisst om hva som skal til for å løfte stedes attraktivitet.
Alle aktører må lære av, imitere andre og videreutvikle egne styrkepunkter. Den økte betydningen
av økonomisk refleksjon gir aktørene større muligheter til å påvirke den økonomiske utviklingen,
samtidig som rammene for egen utvikling er begrenset av de tunge samfunnsmessige drivkreftene
som omgir dem.
Men også teorier som tar utgangspunkt i bedriftsetableringer gir grunnlag for utvikling av politikk for
regional vekst.
Michael Porters «Competetitve Advantage of Nations» var en viktig inspirasjonskilde for mange
byregioners arbeid med å styrke næringsliv og bedriftsetableringer. (Porter, 1990) Porter
populariserte ideen om at bedrifters lokaliseringsvalg ikke bare er avhengige av ressurser,
lønnskostnader og makroøkonomiske rammebetingelser, men vel så mye samhandlingen i
geografiske næringsklynger.
Porters resonnement ble videreutviklet av Nobelprisvinneren Paul Krugman, som påviste at
geografisk nærhet mellom virksomheter kan være viktig for deres konkurranseevne. (Krugman,
1997)
Både Porters og Krugmans teorier har hatt stor påvirkning på politikkutformingen og hvordan byer
og regioner forholder seg til sin konkurransedyktighet og evne til å tiltrekke seg bedrifter.
Empiriske studier viser at økning i utdannet arbeidskraft i ett område øker produktiviteten i
omliggende områder, og at effekten er sterkere jo nærmere en kommer området der
kompetansehevingen skjer. (Rice, 2006) Med økt sentralisering vil det alltid være et element av kamp
om knappe ressurser, og en effekt kan være at byene henter arbeidskraft, kompetansen og kapital i
regionen rundt.
Byvekst kan også stimulere relokalisering av produksjon fra byer til mindre steder gjennom at økt
trengsel gir køkostnader og høyere arealkostnader, og dermed relativt lavere kostnader utenfor
byene. Det kan gi mindre byer konkurransefortrinn. (Illeris, 2002)

4.3 Varekonsumet går ned – tjenester i vekst; fint for sentrum
De siste årene har vi sett en endring i husholdningenes forbruk der en økende andel av forbruket går
til kjøp av tjenester på bekostning av varer. Når en økende andel av handelen etableres utenfor
sentrumssonen, skaper denne utviklingen nye muligheter for sentrum. Dette er godt nytt for
sentrumsutvikling i byer og tettsteder. Når kunden kjøper tjenester, behøver man ikke frakte varen
hjem. Den konsumeres på stedet og man behøver ikke bil. I tillegg er tilbudet gjerne forbundet med
et lenger opphold som innebærer at kunden oppholder seg lenger på stedet og sånn sett bidrar mer
til aktivitet og liv i sentrum.
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Figur 4.1

Utvikling i vare- og tjenestekonsumet 2000 til 2019

Kilde SSB

Tjenesteyting, med servering, kultur og opplevelse, representerer en svært viktig mulighet for
sentrumsutvikling. Men norske byer har utnyttet potensialet svært ulikt. Vista analyses rapport for
KMD viser at det er store forskjeller mellom byene på hvordan potensialet er utnyttet. (Vista Analyse,
2020 ). Se Figur 4.3 hvor vi har vist omsetning av service og tjenester målt i snitt per innbygger i
sentrum. I analysen for KMD beskrev vi hva som karakteriserer de byene som har hentet ut høyest
omsetning også er byer som har lagt stor vekt på utvikling av et attraktivt sentrum. Flere byer har
tilrettelagt områder med høy landskapskvalitet i sentrum, de har tatt vare på historisk
bygningsmasse og de har differensiert innholdet og den romlige fordelingen av ulike funksjoner.
En nedgang av omsetning i handel, som skjer i alle norske byer, kan ikke alene knyttes til mer
sentrumsekstern handel, men til hvordan sentrum utvikles og tilrettelegges. Se Figur 4.3. Det handler
om å øke sentrums attraktivitet, innhold og funksjoner.

Byenes sentrum fylles opp av servering, kultur og kveldstilbud
Mens husholdningenes forbruk av varer økte jevnt fra tusenårsskiftet til finanskrisen i 2008, dreier i
dag forbruket seg fra kjøp av varer mot økt forbruk av tjenester. Andelen kroner en husholdning
bruker på tjenester i 2019 var høyere enn på varer for første gang i historien. Byenes sentrum som
tidligere skulle tilby handelsvarer, tilbyr i dag færre varer og langt flere tjenester. Det samme skjer i
de største kjøpesentrene. Tilbud av tjenester så som servering, kultur og opplevelser kan gi sentrum
ny giv. Dette har Vista Analyse dokumentert i et oppdrag for Kommunaldepartementet. Ringerike
har ikke tatt ut dette potensialet. Bruk av byens sentrum endrer karakter fra å være et sted man
handlet på formiddagen, til et sted for andre tilbud.
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Figur 4.2

Omsetning innen tjenesteyting i sentrum. Etter kommune. Snitt per innbygger i hele
kommunen. 2018

Kilde Vista Analyse/SSB

Figur 4.3

Omsetning av varer i sentrum. Etter kommune. Snitt per innbygger i hele
kommunen. 2018

Kilde Vista Analyse/SSB

Kombinasjoner av varer og tjenester er i vekst
Med økt konkurranse med netthandel, ser vi at forretninger som tilbyr både varer og tjenester har
en fordel. Det kan være sportsforretninger som tilbyr service av ski, sykler, våpen m.v. Det kan være
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interiørbutikker som har kafe, eller klesbutikker som kombinerer salg med utleie. Delingsøkonomien
er sterk fremvekst og den får også ringvirkninger inn i varehandelen.

4.4 Sentrumsutvikling som virkemiddel for bostedsattraktivitet
Sentrums kvalitet og innhold er viktig, og arbeid med å utvikle attraktive bysentrum gis høy prioritet
i de kommuner som arbeider målrettet mot å tiltrekke seg næringsliv, fungere som motorer for sine
omland eller som har mål om å være besøksattraksjoner i reiseliv. Vista Analyse har gjennomført
flere analyser som dokumenterer at sentrumsutvikling er viktig for bostedsattraktivitet og
næringsvekst, men som er langt mer enn å opprettholde handel i sentrum.
I en analyse Vista Analyse gjennomførte for KS og NHO om kommuners attraktivitet for
næringsutvikling ble det dokumenterte at hva som kjennetegner kommuner som har hatt større
næringsvekst enn befolkningsutviklingen skulle tilsi. (Vista Analyse, 2021). KS og NHO ønsket en
analyse av kommuner som har lykkes med næringsutvikling. Et utvalg på 17 kommuner som med
ulikt regionalt utgangspunkt ble analysert for å avdekke hvilke suksesskriterier som ligger til grunn
for veksten. Resultatene viste at kommuner som lykkes i næringsarbeid (som ikke sorterer som
kommunens primæroppgave) har arbeidet langsiktig og målrettet med arealplanlegging,
bostedsattraktivitet, sentrumsutvikling og har samtidig god dialog med næringslivet. Et særtrekk har
vært at kommunene har hatt god kunnskap om næringslivets behov, men at utfordringene knytter
seg til lange og krevende planprosesser og ivaretagelse av de lovpålagte oppgavene. Handel ble ikke
nevnt spesifikt.
Møre og Romsdal fylkeskommunen har gjennom to perioder fra 2103-2020 gjennomført et program
der byene Ålesund, Molde og Kristiansund skal ta ansvar som regionale motorer for sine omland.
Med årlige bevilgninger fra fylkeskommunen på over 20 millioner kroner over fem år er en rekke
tiltak iverksatt i de tre bysentrene med mål om å trekke flere mennesker til sentrum og fremstå mer
attraktive for byliv, næringsliv, gårdeiere og befolkning; unge og eldre. En utfordrende demografisk
utvikling der det har vist seg vanskelig å tiltrekke seg ung kompetent arbeidskraft og tilstrekkelig
relevant arbeidskraft til lokalt næringsliv har bidratt til økt fokus på byens sentrum fordi erfaringer
har vist at de unge søker inn mot de mest urbane og attraktive byene. Erfaringene gjennom
prosjektet er at midlerne har bidratt til mer tverrfaglig samarbeid i kommunene, mindre
sektortenkning i planprosesser og god erfaring med involvering av politikere. Resultatene viste at
sentrumsutvikling er en kompleks oppgave og at det er nødvendig å arbeide med en rekke ulike tema
for å nå målet om økt bruk av sentrum. (Vista Analyse, 2021b)

Convinience
Faktoren convinience står helt sentralt når kundene velger sitt handelssted. Bredt utvalg, god pris og
god tilgjengelighet sammen med et hyggelig miljø er viktig. Og det er spesielt viktig for en travel
barnefamilie.
I en strategi for lokalisering av handel blir det viktig å vurdere hele helhetsbildet – handlereisen fra
hjem/jobb til butikk. Noen varer er tunge å frakte hjem og andre er enkle å ta med på buss/tog. Dette
har ligget til grunn i Freiburg-strategien der for eksempel ski og sykler er vurdert som plasskrevende
varer. En familie på fire frakter også hjem flere tonn dagligvarer i året. Dersom rammebetingelsene
bidrar til å ivareta den praktiske delen av handleturene ved siden av den miljømessige, så er planen
god.

4.5 Kunnskapsarbeidsplasser i sentrum gir byvekst
Analyser fra England viser at tilrettelegging av arbeidsplasser i sentrum har hatt større betydning for
bysentrum enn tilrettelegging for handel. (Centre for Cities, 2013). Kontorer gir høyere tetthet av
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kunder enn boliger. Antall mennesker er kritisk faktor. Jo høyere arealutnyttelse, desto mer urbant
preg får sentrum.
Figur 4.4

Arealutnyttelse og byfortetting etter funksjon

Kilde Spol Arkitekter

4.6 Hvordan utvikle en by til en motor for omlandet?
Nylig leverte Vista Analyse en rapport til Møre og Romsdal fylkeskommune der vi evaluerte Byen som
regional motor (BRM) et prosjekt er fylkeskommunen bevilget til sammen 100 millioner kroner til
sentrumsutvikling i de tre byene Ålesund, Molde og Kristiansund (Vista Analyse og
Samfunnsøkonomisk Analyse, 2021). Fylkeskommunens mål med BRM er at tiltakene skal bidra til
vekst og økt attraktivitet som attraktivt regionsenter for sine omland.
Erfaringene fra prosjektet viser at sentrumsutvikling er et krevende fagfelt og at administrasjonen i
de tre bykommunene ikke var klar over at de ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på fagfeltet.
Målet med prosjektet var tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Tverrfaglig internt i kommunen og
tverrsektorielt etter modellen Penta Helix, som omfatter samhandling mellom administrasjon,
politikk, næringsliv, kunnskapssentre og lokalbefolkning. Denne ambisjonen viste seg å være
utfordrende. Gjennom et langsiktig arbeid, en målrettet strategi, faglig utveksling og økonomiske
midler til gjennomføring gikk dette bedre over tid. De tre bykommunene har lykkes med å utvikle
attraktive møteplasser, lekeplasser for barn, aktivitetsparker for ungdom, promenader og bedre
tilrettelegging for gang og sykkel i bysentrum. De opplever også økt bruk og økt attraktivitet. Men
arbeidet omfattet langt flere oppgaver enn konsentrasjon rundt handel som virkemiddel alene.
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5 Transport
5.1 Planstrategien følger prinsippet om rett virksomhet på rett sted
Et hovedmål med de statlige planretningslinjene for areal og transport følger målet om «rett
virksomhet på rett sted». Det innebærer at de virksomheter som har høyest kundetilfang skal være
lokalisert nær kollektive transportmidler. Dette gjelder for eksempel dagligvarer. De med lavest
kundetilfang kan etter gjeldene prinsipp være lokalisert lengst unna sentrum. Som regel vil dette
være produksjonsbedrifter.

5.2 Vil netthandel øke transportomfanget?
En økende utfordrer til detaljhandelen er handel på nett. Situasjonen med pandemi har forsterket
netthandelen betraktelig. Nye handelsmønstre fører med seg nye utfordringer. Urbanisering fører til
økt press på sentrumsområder. Samtidig øker netthandel etterspørselen etter varetransport hjem
(Ørvig & Eidhammer, 2019).
Figuren under viser hvordan endrede handelsmønstre fører til lengre reiser for logistikkoperatører.
Etter hvert som kundene etterspør varer på hentepunkt eller levert hjem, øker det kravene til
logistikk og transport. Figuren er hentet fra et foredrag holdt av Statens Vegvesen under
teknologidagene.
I arealplanleggingen vil det derfor være viktig å tilby flest mulig varer der folk bor og på veien fra
arbeid til hjem. Alternativet kan være økt netthandel som gir økt transportomfang i følge Statens
vegvesen.
Figur 5.1

Endrede handelsmønster gir lengre reiser for varetransport

Kilde: Statens vegvesen

I dette fremtidsperspektivet blir det vanskelig å tilrettelegge for handel etter de samme
planprinsippene som tidligere. Utviklingen går raskt og handel over nett øker i stort omfang, særlig
styrket gjennom pandemien.
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6 Fakta om handel i regionen
6.1 Varehandelsomsetning og dekningsgrader
VistaVare er Vista Analyses database over kommune- og bydelsfordelt omsetningsstatistikk for
varehandel. Databasen viser omsetning totalt og per innbygger, handelslekkasje og –import,
dekningsgrader og detaljert oversikt ned til enkelte vareslag. Vi har områdeinndelinger for landet,
fylker, handelsregioner, kommuner og bydeler for utvalgte byer. Databasen oppdateres årlig og går
tilbake til år 2000. Tallene er prisjustert.
Vi har definert egne varehandelskategorier basert på SSBs offisielle bransjeinndeling. Disse
varehandelskategoriene har som formål å vise hvordan varehandelen fordeler seg på ulike typer
varehandel som har ulike kvaliteter, blant annet når det kommer til arealbehov. Det er mulig å se
hvordan handelen i et område fordeler seg mellom ulike kategorier og områder – og dermed
identifisere hvor og hvilken type handel som har en fordel og hvor og hvor og hvilken som er utsatt.
SSB oppgir ikke data dersom det er tre eller færre aktører i en bransje i et område. Dette gjør det
nødvendig å legge inn noen forutsetninger i beregningen av kategoriene. Hvordan kategoriene er
beregnet vises med fargekoder og kommentarer. Dette svekker også muligheten for å hente ut tall
på kommundelsnivå.
Vi benytter egendefinerte varehandelskategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Detaljh. totalt - minus drivstoff til motorvogn
Detaljh. totalt - minus drivstoff til motorvogn, postordre og netthandel
Dagligvarer
Jern/bygg og farge
El. Husholdning, interiør og innbo
Bok, leker, fritid og sport
Utvalgsvarer
Bredt vareutvalg (minus mat)
Blomster/planter m.m.
Netthandel
Plasskrevende-samlekategori. I denne kategorien er tall fra gruppene over sammenstilt i tråd med
standard definisjon.
Utvikling i detaljvarehandelen i Bærum er en indikasjon på en generell utvikling der folk handler mer varer nær
bosted og mer varer på nettet.

6.2 Handel i Hadsel
I dette kapitlet viser vi tall for utvikling i omsetning målt per innbygger og dekningsgrad i 2020 for
ulike vareslag og kombinasjoner av vareslag. Hadsel hadde en handelslekkasje på 15 prosent,
Lødingen har noe mindre handelslekkasje (9 prosent), mens Vågan kommune hadde en
handelseksport (import av kjøpekraft) på 28 prosent og Sortland en eksport på 56 prosent. Sortland
er viktigste handelssted i regionen.
Hadsel kommune er delt i flere deler som skilles med fjord og fergeforbindelse. For søndre deler av
kommunen vil Vågan/Svolvær være mest naturlige handelssted, mens for nordlige deler og
Stokmarknes vil Sortland være et viktig handelssted og konkurrent. Både Sortland og Svolvær er
viktige handelssteder som også har tilfang av turister i sommersesongen.
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Figur 6.1

Hadsel og nabokommuner

Kilde SSB

Handelsstedet Stokmarknes har sin kjerne i sentrum med et stort tilfang butikker innen utvalgsvarer,
mens areal- og plasskrevende varer dels er lokalisert nord/øst og sør/øst for sentrum langs
hovedveinettet. Ved Melbu omsettes dagligvarer samt noen utvalgsvarer (sport, blomst mm).
Figur 6.2
Handelssenteret Stokmarknes

Kilde google maps

I Sortland er tilbudet større og her finner vi samme lokaliseringsmønster. I bykjernen ligger
kjøpesenter og småbutikker langs bygulvet, mens areal- og plasskrevende tilbud er lokalisert i
handelsparken litt lenger sør.
Svolvær har en mer spredt handelsstruktur, med Alti kjøpesenter i sentrums randsone, en stor
handel serveringssteder i sentrum/torget/brygga og butikker i kvadraturstrukturen. Areal- og
plasskrevende forretninger ligger dels i kvadraturen i sentrum og dels utenfor sentrumskjernen.
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Figur 6.3

Butikkstruktur Sortland

Kilde google maps

Figur 6.4

Butikkstruktur Svolvær

Kilde google maps
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Stabil omsetning med en betydelig handelslekkasje
Omsetningen av forbruksvarer i Hadsel lå på 85 prosent av forventet forbruk i 2020. Det gir en
handelslekkasje ut av kommunen på 15 prosent. Vågan har en import av kjøpekraft på 28 prosent og
Sortland på 56 prosent. Handelslekkasjen antas i å gå begge veier, men fra Stokmarknes vil den
naturlig gå til Sortland.
Utviklingen i omsetningen i varehandelen, målt per innbygger, har holdt seg ganske stabilt i både
Hadsel og Lødingen kommuner med vekst på seks prosent i Hadsel og to prosent i Lødingen. Vågan
derimot har hatt en omsetningsvekst på 25 prosent og Sortland på 14 prosent fra 2015 til 2020 målt
etter omsetning per innbygger. Sortland hadde en vekst i perioden på 14 prosent.
Figur 6.5
Varehandelsomsetning i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre vises omsetning for
2020 målt etter dekningsgrad per innbygger. Til høyre vises utviklingen i
omsetningen fra 2015-2019. Varehandelen totalt unntatt netthandel og drivstoff.
Prisjusterte tall.

Kilde SSB/Vista analyse

Dagligvarer – ikke full dekning i Hadsel
Hadsel kommune har en underdekning på syv prosent for dagligvarer, mens Sortland, Vågan og
Lødingen har en import av kjøpekraft på henholdsvis 28, 17 og åtte prosent. Mens Vågan og Sortland
har hatt relativt stabil omsetning av dagligvarer fra 2015 til 2019 målt etter omsetning per innbygger,
har Lødingen hatt en vekst på 12 prosent og Hadsel hadde en vekst på 12 prosent. Se Figur 6.6.

Dagligvareforretninger i bybildet
Omsetning av dagligvarer er viktig og i all hovedsak foretrekker folk å handle mat nær bosted. En av
ulempene med dagligvareforretninger er at de ikke bidrar til et attraktivt sentrumsmiljø. De preges
av en lite utadrettet fasade og ofte med parkeringsplass langs gata, slik vi også ser i Stokmarknes. Se
Figur 6.7.
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Figur 6.6

Omsetning av dagligvarer i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre vises
dekningsgrad i 2020. Til høyre vises utviklingen i omsetningen fra 2015-2019.
Prisjusterte tall. Pr innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse

Figur 6.7

Eksempel på dagligvareforretning i sentrumsmiljø. COOPs nabobygg til
Hurtigrutemuseet (se forsidbilde) og Spar daglligvare i første etasje i Bykuben
kjøpesenter.

Kilde Googlemaps
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Byggevarer, jernvarer og fargehandel
Vågan og Sortland har den største omsetningen innen vareslagene byggevarer, jernvarer og
fargehandel med en overdekning i begge kommuner med 100 prosent. Begge kommuner har hatt
en sterkt veskt i omsetningen av disse varene etter 2017, samtidig som omsetningen i Hadsel gikk
ned. Det illustrerer en betydelig konkurranse mellom handelsstedene i regionen der Hadsel er i den
mest utfordrende posisjonen.
Det er ikke oppgitt tall for Hadsel etter 2017, til tross for at det ser ut til å være flere
byggevareforretninger i kommunen; Monter, ByggTorget, Stokmarknes Bygg AS og Bygger´n i følge
googlemaps. Se Figur 6.9.Hva som er årsaken til at tall ikke er oppgitt kan vi ikke forklare. Men med
tre byggevarehus bør det være dekning lokalt, selv om Statistisk Sentralbyrå ikke oppgir tall.
Tlbudet innen byggevarer og jernvarer påvirkes av etterspørselsvolumet og kundegrunnlaget i
Hadsel er begrenset slik at det er naturlig å forvente at Sortland tar største andelen av markedet.
Veksten har vært betydelig og omsetnningen ligger i 2020 over 100 over eget behov.
Figur 6.8
Byggevarehus i Stokmarknes

Kilde Google Maps

Figur 6.9
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Bredt vareutvalg – godt dekket
Hadsel er godt dekket opp med tilbud innen kategorien «bredt vareutvalg» som er et av de
forretningskonseptene som markedet responderer svært positivt på nå. Se Figur 3.4 og Figur 3.5.
Blant disse finner vi Europris i Stokmarknes. Omsetningen innen denne kategorien ligger per
innbygger på 27 prosent over forventet forbruk i Hadsel og 67 prosent over i Vågan. Hadsel har også
hatt en liten vekst i perioden. Lødingen har ingen oppgitt omsetning med disse
forretningskonseptene, eller antallet er under tre enheter. Det største tilbudet finner vi likevel i
Sortland med en omsetning som er dobbelt så høy som beregnet forbruk fra kommunens
befolkningsgrunnlag.
For å opprettholdes som et handelssted er dette viktige varegrupper. Ulempen er at de er lite egnet
i sentrum fordi de reduserer den romlige kvaliteten i sentrum.
Det er ikke usannsynlig at disse konseptene som er i sterk vekst i regionen, har tatt over for det som
inngår under detaljhandel i figurene over. Vi ser at i områder med begrenset marked øker andelen
konsepter med bredt utvalg. De supplerer dagligvaretilbudet og gjør det vanskeligere for
nisjeforretninger og faghandel å tilby varer til konkurransedyktige priser.
Foretningskonseptene med bredt vareutvalg er i sterk vekst i markedet. De er arealkrevende og
uegnet i en sentrumsstruktur der det er et mål med liv i gateplan og attraktive uterom. Se Figur 6.11.
Som regel lokaliserer de seg samlet i en handelspark. Det gir best økonomisk resultat for driveren,
god tilgjengelighet for kunden og det beste løsningen for å redusere transportarbeidet og
tilrettelegge for kollektiv transport. I tillegg åpner det muilghet for et effektivt hjemtransportilbud
dersom netthandel skulle bli mer relevant.
Figur 6.10

Omsetning av bredt vareutvalg i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre vises
dekningsgrad i 2020. Til høyre vises utviklingen i omsetningen fra 2015-2019.
Prisjusterte tall. Pr innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse
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Figur 6.11

Big-box-konseptet Europris lokalisert utenfor sentrum.

Kilde Googlemaps

Husholdning og interiør
Omsetningen innen kategorien husholdning og interiør, som omfatter elektriske
husholdningsartikler, møbler, innbo og interiør, er svært lav i hele regionen. Det har også vært en
nedgang i omsetning i Sortland som ikke kan forklares på annen måte enn at det enten skyldes
nedleggelser eller at tilbudet i Sortland etter kommunesammenslåingen har gjort at omsetingstallet
deles på flere innbyggere.
Figur 6.12
Omsetning innen husholdning og interiør i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre
vises dekningsgrad i 2020. Til høyre vises utviklingen i omsetningen fra 2015-2019.
Prisjusterte tall. Pr innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse
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Plasskrevende varer - samlet
Figur 6.13

Omsetning av plasskrevende varer i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre vises
utviklingen i omsetningen fra 2015-2019. Til høyre vises dekningsgrad i 2020.
Prisjusterte tall. Pr innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse

Utvalgsvarer
Handel med utvalgsvarer – klær, sko, ur, optikk mv – foregår først og fremst i Sortland og Vågan.
Sortland hadde i 2020 en overdekning på 53 prosent og Vågan hadde 6 prosent overdekning, mens
Hadsel har en underdekning på 42 prosent mens Lødingen har svært begrenset omsetning innen
disse vareslagene. Utfordringen regionalt er imidlertid at omsetningen har gått ned både i både
Sortland (med 12 prosent) og Vågan (med 5 prosent). Nedgangen i Hadsel var på hele 13 prosent.
Situasjonen illustrerer utfordringene med å holde oppe et tilstrekkelig attraktivt tilbud i områder
med begrenset kundeomland når tilbudet av nettopp disse vareslagene er store på nettet. I tillegg
er det vanskelig å konkurrere mot prisene på nett.
En annen utfordring er at mange av utvalgsvarene som tidligere ble solgt i faghandelsforretninger,
etter hvert selges i konsepter med bredt vareutvalg, som Europris, Jula, Rusta, Coop Obs m fl. Dette
er konsepter som etablerer seg utenfor sentrum i rimelige bygg på rimelige tomter og som derfor
kan konkurrere med nettbutikkene.
Utfordringen i denne kategorien varehandel er at det er disse varene som normalt utgjør kjernen i
sentrumshandelen og som gjennom planmessige føringer skullet bidra til liv i sentrum.
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Figur 6.14

Omsetning utvalgsvarer i Hadsel ift nabokommunene. Til venstre vises dekningsgrad
i 2020. Til høyre vises utviklingen i omsetningen fra 2015-2019. Prisjusterte tall. Pr
innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse

Figur 6.15

Stokmarknes sentrum - strøksgatehandel

Kilde googlemaps

Fritid og leker
Fritid og leker har i likhet med utvalgsvarer vært viktige elementer i sentrumsbildet. Dette er også
faghandel som i økende grad tilbys på nett. Både Vågan og Hadsel har underdekning, mens Sortland
har en overdekning (import av kjøpekraft) på 18 prosent i 2020. Tatt i betraktning at alle disse
handelsstedene har tilflyt av turister om sommeren, og leker og sportsartikler normalt handles når
man er på ferie, så burde omsetningen vært høyere.
Når vi i tillegg ser at omsetningen også går ned for disse vareslagene, er det et utfordrende bilde i
kommunal planstrategisk sammenheng. Sammen med utvalgsvarer er det disse varene som skulle
bidra til liv i sentrum.
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Figur 6.16

Omsetning innen kategorien fritid og leker mv i Hadsel ift nabokommunene. Til
venstre vises utviklingen i omsetningen fra 2015-2019. Til høyre vises dekningsgrad i
2020. Prisjusterte tall. Pr innbygger.

Kilde SSB/Vista analyse
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7 Attraktive sentrum - utfordringer
og muligheter
7.1 Økte krav til bostedsattraktivitet
Den norske befolkningen i distriktene trekker mot byene (Norges offentlige utredninger, 2020).
Arbeid og utdanning er drivkrefter for flytting og befolkningsvekst. Så hva trekker folk mot byene?
Bedre jobbtilbud, herunder jobb til begge foreldre og et bedre tilbud av varer og tjenester. De unge
er mer urbane enn tidligere generasjoner og trekkes mot de byene. Gjennom pandemien har vi
samtidig sett en liten mottrend der de unge flytter ut av sentrumskjernen og ut mot boligområder
med lavere tetthet. Samtidig søker de mot boligområder med urbane tilbud. Det pågår samtidig en
trend der generasjonen 60+ flytter fra eneboliger inn i mer praktiske leiligheter tettere på ulike tilbud
av varer og tjenester. Hvordan skapes urbanitet? Og i hvilken grad bidrar handelstilbud til urbanitet?
Hva kreves for å skape kompakte og attraktive byrom som stimulerer bolyst?
I dette kapitlet drøfter vi hva som skal til for å skape attraktive sentre..

7.2 Stokmarknes
Sentrum i Stokmarknes har i dag en relativt tett og kompakt struktur med boliger, arbeidsplasser,
handel og tjenesteyting i sentrum. All virksomhet er konsentrert langs hovedgata. Hurtigrutemuseet
med universitet og kai utgjør en viktig kjerne i sentrum. Dette er et svært godt utgangspunkt. I
samme område finner vi servering med hyggelig uteplasser. Dette er det mest attraktive området i
sentrum. Her er det ikke butikker, men servering, undervisning, opplevelser og transportknutepunkt.
Det er også innslag av grønstruktur og utadrettet virksomhet i første etasje som gjør at «gulvet»
fungerer godt. Se Figur 7.1.
Figur 7.1
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Kilde googlemaps

Det skal også komme et nytt hotell i denne delen av sentrum:
Figur 7.2
Planer for nytt hotell ved kaia

Kilde Peab

Handelstilbudet I Stokmarkens
Et noe mer utydelig sentrumsgrep preger andre deler av sentrum. Det er god plass, og utydelige
kombinasjoner av virksomheter. Noen bilder som illustrerer dette er vist under (hentet fra
googlemaps.
Illustrasjonene viser at gulvet langs gata mangler utadrettet virksomhet samtidig som bilene opptar
stor plass i bybildet. Med spredt bosetting er det naturlig at folk bruker bil inn til sentrum, men det
er mulig å samle biler og åpne for mer attraktive byrom. Kontorbygg kan også bidra med mer
utadrettet fasade ut mot gata slik at sentrum blir mer attraktivt. Boliger med veranda ut mot gata er
positivt og bidrar til flere folk i rommet.
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Figur 7.3

Sentrumsområder med potensial for fortetting, oppgradering og opprydding

Kilde googlemaps

Big-boxes
Areal-og plasskrevende handel i lave big-boxes er lite egnet for å stramme opp sentrum og gjøre det
mer attraktivt. Det gjelder også dagligvareforretninger, slik vi viste i Figur 6.7.
Slike bygg egner seg langt bedre i egne handelsparker utenfor sentrum, slik Europris er lokalisert i
dag. Men her burde flere slike bygninger og tilbud vært samlokalisert.
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7.3 Utfordringer og muligheter i Stokmarknes
I tråd med gjeldende kommunale planstrategier (se kap 2.3) har kommunen et mål om å styrke
sentrums attraktivitet for å stimulere bolyst for de unge for å fremstå attraktivt for turister. Bildene
vi har hentet fra googlemaps illustrerer at det er et stort potensial og at arbeidet med å utvikle
sentrum til en attraktiv møteplass er godt i gang. Samtidig er store deler av sentrum preget av noe
forvitring som verken innbyr til ung bolyst eller økt besøksvolum. Nærhet til sjøen og nærhet til en
av verdens vakreste naturområder i Lofoten og Vesterålen er et svært stort strategisk fortrinn.
Men bidrar handel til økt sentrumsattraktivitet? De to dagligvareforretningene i sentrum har begge
lukket fasade mot gateplan og gir svært liten eller ingen verdi til sentrum. Dette gjelder for de fleste
dagligvareforretninger over hele landet. Samtidig viser det seg at folk handler dagligvarer i hverdagen
uten at denne aktiviteten skjer sammen med annen aktivitet. Et attraktivt sentrum som stimulerer
til bolyst byr på helt andre tilbud enn dagligvarer.
I sentrum bør kontorbedriftene ligge samlet i ett felles kontormiljø, gjerne nær universitetet, og
tilbudet av servering og opplevelser utgjør i dag langt større grunnlag i et attraktivt sentrum enn
butikker innen big-box-segmentet eller dagligvareforretninger. Det er ikke lenger slik at handel
redder sentrum. Det er tjenester som redder sentrum.
I det følgende skal vi se litt nærmere på hva de store byene som har lykkes med sentrumsutvikling
har gjort og hvor stor betydning har handel i disse byene.

7.4 Todelt handelsstruktur i de fleste byer
Storhandelskonsepter i eller utenfor sentrum?
Alle de største byene i landet har etablert et sentrumseksternt handelssted for areal- og
plasskrevende handel. I det følgende viser vi hvordan et sentrumseksternt storhandelssenter ikke
nødvendigvis ødelegger for utvikling i bysentrum.
Mens noen byer forsøker å innlemme de plass- og arealkrevende konseptene i bysentrum, har andre
valgt å lokalisere dem i sentrumseksterne sentra.
Under et eksempel fra Strømmen, der man har forsøkt å innlemme to konsepter innenfor bredt
vareutvalg i bysentrum. Spørsmålet er om det er den beste løsningen i en strøksgate.
Figur 7.4
Eksempler fra Strømmen sentrum. Butikker med bredt vareutvalg i sentrum.

Kilde Vista Analyse

I det følgende viser vi noen hovedtrekk i et utvalg norske byer som har valgt en todelt struktur.
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7.5 Trondheim
Trondheim har noen av landets største handelssentre utenfor sentrum, på Tiller (City Syd) sør for
sentrum lett tilgjengelig fra E6 og et stort handelssted med blant andre IKEA nord for byen. Samtidig
har Trondheim lykkes med å utvikle et svært attraktivt sentrum med Kvadraturen, Bakklandet og
Solsiden som viktige besøksmål. Fellestrekk ved Solsiden og Bakklandet er et stort tilbud innen
servering og uteliv.
Figur 7.5
City Syd (over) og Bakklandet (nederst). Trondheim

Kilder – internett

Utviklingen i Trondheim sentrum følger utviklingen vi viste i Figur 4.1 om hvordan forbruket av varer
erstattes av forbruk innen tjenester. Servering er en av vinnerne i utviklingen og her har Trondheim
vær dyktige til å skape et attraktivt sentrum til tross for at betydelige andeler av varehandelen
foregår utenfor sentrum. Tjenesteyting slår også positivt ut på sysselsettingen i sentrum og gir flere
sysselsatte enn varehandelen. Se figurene under.
➢ Trondheim har et attraktivt og urbant sentrum til tross for betydelig handel
sentrumseksternt. Byen har en vært høy omsetning innen tjenester i sentrum.
➢ Utvikling i omsetning av utvalgsvarer har gått ned i sentrum, mens omsetning av tjenester
har økt (fram til nedstengning under pandemien).
➢ Antall sysselsatte i tjenesteyting har økt både i og utenfor sentrum, og i 2018 var antall
sysselsatte innen servering langt høyere enn antall sysselsatte i varehandelen.
➢ Omsetning av plasskrevende varer er nesten ikke til stede i sentrum
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Figur 7.6

Utvikling i omsetning innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling i og
utenfor Trondheim sentrum. 2010-2020. Per innbygger. Prisjustert

Kilde SSB/Vista Analyse

Figur 7.7

Utvikling i sysselsetting innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling i og
utenfor Trondheim sentrum. 2010-2020

Kilde SSB/Vista Analyse
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7.6 Arendal
I Arendal er det handelssenteret på Stoa som tilbyr areal- og plasskrevende konsepter utenfor
sentrum. Arendal er et kompakt og attraktivt sentrum som har mange besøkende i sommerhalvåret.
Figur 7.8
Stoa og Arendal sentrum/Pollen, Arendal

Arendal har ikke hatt like stor suksess med utviklingen i handel og tjenester i sentrum, men
sysselsettingstallene viser at tjenesteyting står for en større andel enn varehandelen i sentrum og at
den holder seg stabil. Omsetningen av utvalgsvarer i sentrum har gått betydelig ned, uten at den har
økt utenfor sentrum. Omsetningen i plasskrevende varer har økt utenfor sentrum, mens den har
vært uendret og lav i sentrum.
➢ Arendal har ikke tatt ut hele potensialet som ligger i omsetning innen tjenesteyting i sentrum
til tross for svært mange turister i sommersesongen.
➢ Arendal har utviklet et attraktivt sentrum og antall sysselsatte innen servering og tjenester
er høy og betydelig høyere enn i varehandelen.
➢ Omsetning innen utvalgsvarer i sentrum har gått ned som i de andre byene.
➢ Omsetning innen plasskrevende varer er nesten ikke til stede i sentrum
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Figur 7.9

Utvikling i omsetning innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling i Arendal
sentrum og utenfor. 2010-2020. Per innbygger. Prisjustert

Kilde SSB/Vista Analyse

Figur 7.10

Utvikling i sysselsetting innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling Arendal
sentrum. 2010-2020.

Kilde SSB/Vista Analyse
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7.7 Haugesund
Haugesund har to store kjøpesentre utenfor sentrum i tillegg til områder for areal- og plasskrevende
varer på Raglamyr.
Figur 7.11
Raglamyr og sentrum. Haugesund

Omsetningen innen tjenesteyting er svært høy i Haugesund og blant landets høyeste målt per
innbygger. Omsetning av varer går ned både i og utenfor sentrum, mens omsetningen innen
tjenester holder seg stabilt på et høyt nivå. Antall sysselsatte innen tjenesteyting er nær dobbelt så
høy i sentrum som innen varesalg.
➢ Haugesund har en omsetning innen tjenesteyting i sentrum som ligger blant de høyeste i
landet (i snitt opp mot kr 10 000 per innbygger) og fremstår med et attraktivt sentrum til
tross for to store kjøpesentre utenfor sentrum og et stort avlastningssenter for areal- og
plasskrevende varer utenfor sentrum.
➢ Antall sysselsatte innen tjenesteyting, primært servering, er svært høy og langt høyere enn
sysselsetting i varehandel.
➢ Omsetning i utvalgsvarer har gått ned som i de andre byene.
➢ Omsetning innen plasskrevende varer er nesten ikke til stede i sentrum
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Figur 7.12

Utvikling i omsetning innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling i
Haugesund sentrum og utenfor sentrum. 2010-2020. Per innbygger. Prisjustert

Kilde SSB/Vista Analyse

Figur 7.13

Utvikling i sysselsetting innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling
Haugesund sentrum. 2010-2020.

Kilde SSB/Vista Analyse

7.8 Moss
Moss har lenge hatt tilbud av plass- og arealkrevende varer utenfor sentrum i et tidligere
industriområde (Varnaveien) som tidligere lå på grensen mellom Moss og Råde.
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Figur 7.14

Varnaveien, Moss.

Moss ble i 2019 kåret til Årets sentrum. En betydelig transformasjon fra industri til urban by har gitt
byen et løft. Omsetning av varer har gått ned i sentrum og omsetning innen tjenester ligger på et
svært lavt nivå når en tar i betraktning at Moss ble kåret til Året sentrum.
➢ Til tross for at Moss ble kåret til Årets sentrum i 2019, har Moss en lav omsetning innen
tjenesteyting og omsetning innen varehandel går også ned.
➢ Omsetning av plasskrevende varer er svært begrenset i sentrum.
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Figur 7.15

Utvikling i omsetning innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling Moss
sentrum. 2010-2020. Per innbygger. Prisjustert. (2020 tall viser at Råde inngår i
kommunens tall)

Kilde SSB/Vista Analyse

Figur 7.16

Utvikling i sysselsetting innen ulike handels- og tjenestekategorier. Utvikling Moss
sentrum. 2010-2020. (2020-tall viser at Råde inngår i kommunens tall)

Kilde SSB/Vista Analyse

7.9 Oppsummert
Det har skjedd store forandringer i byenes sentrum de siste årene, og de byene som har klart å ta ut
omsetning og sysselsetting innen tjenester fremstår som vinnere. Ingen av de mest attraktive byene
har omsetning av areal- og plasskrevende konsepter i sentrum.
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➢ Det er ikke lokalisering av areal- og plasskrevende varer som påvirker en bys sentrum
positivt. Det kan snarere se ut som om de byene som har store avlastningssentre utenfor
sentrum klarer seg minst like godt som de andre.
➢ Ingen av byene har nevneverdig omsetning av plasskrevende varer i sentrum og det ser
heller ikke ut til å påvirke sentrum.
Stokmarknes har et stort potensial ved å videreutvikle sentrum som møteplass rundt kaia og
tilrettelegge for tilbud som trekker turister, unge innbyggere og som bidrar til bolyst.
Dette innebærer at dagligvareforretninger og big-boxes ikke hører hjemme i sentrum men bør
samlokaliseres i egne avlastningssentre i sentrums randsone. Ledig areal i sentrum kan tilrettelegges
for boliger, noe som også gir eierne bedre fortjenester.
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8 Hvorfor er utvikling av
handelsparker viktig?
Det politiske målet er redusert biltrafikk, ikke hvor store eller små varer som skal handles
Lokalisering av handel etter et prinsipp som omhandler omfang og begrensning av biltrafikk, handler
mer om konsepter enn spesifikke vareslag. Jo større butikkvolum det er snakk om, desto lavere andel
kjøp i små volum og små varer. Store butikkenheter på en B-lokalisering gir både lang reise og lang
gangavstand inne i butikken. Alle storvarekonsepter selger i dag småvarer, slik at det blir vanskelig å
definere noen inn og ut av en kategori. Mange kommuner har derfor innført «Grenlandsmodellen»
som har definert plasskrevende konsepter etter arealstørrelse.
Mens et byggevarehus har skruer i sitt assortiment, vil et elektromarked ha batterier.
Møbelvarehusene har normalt puter og lysestaker i sitt vareutvalg. En diskusjon om hvor mange
kjøleskap, sofaer eller planker en forretning må selge per pakke med skruer, puter eller batterier blir
umulig å håndheve. Derfor er arealplan etter vareslag nærmest umulig å håndheve.

Sentrum som attraktiv møteplass forvitrer dersom big-boxene flyttes inn i sentrum
De bysentrene som har hatt størst vekst og har høyest besøksfrekvens er de som har arbeidet
målrettet med utvikling av høy grad av attraktivitet. Trondheim, Haugesund, Arendal og Moss er byer
som har store handelsparker utenfor sentrum og som samtidig har høy stedsattraktivitet og høy bruk
av sentrum. Det finnes ingen dokumentasjon på at tilbud av big-boxes utenfor sentrum ødelegger
bruken av sentrum. Uavhengig av hvor varetilbudet er lokalisert, vil det være sentrums attraktivitet
som møteplass som avgjør bruken. Årsaken til bruk, eller mangel på bruk, vil henge sammen med
omfanget av kontorarbeidsplasser, kulturtilbud, bespisningstilbud, utdanningsinstitusjoner med
mer.
Figur 8.1
Elementer som påvirker handel i sentrum negativt (rød farge) og positivt (grønn
farge)
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Kundene søker «convenience» og handler så nær bosted/arbeidssted som mulig – så sant
faktorene tid og pris er tilfredsstilt
Det er en statlig og regional målsetting å få folk over på kollektive transportmidler. Det arbeides
derfor målrettet med å få arbeidsreiser over på kollektive transportmidler. Erfaringene viser at en
slik utvikling stimulerer handel ved transportknutepunktene. Lokalisering av kontorarbeidsplasser i
bysentrum er derfor et viktigere plangrep for å få handel i sentrum enn lokalisering av tilbud med
ulike vareslag. Dette er også dokumentert i studier i England. Arbeidsplasser i bysentrum har større
betydning for bysentrum enn handelstilbud.

Netthandelen er i sterk vekst – den kan etableres på en C-lokalisering – dermed flyttes
arbeidsplasser i varehandelen lenger ut enn ønskelig.
De store markedsvinnerne er imidlertid kategoriene bredt vareutvalg og netthandelen. Kategorien
bredt vareutvalg, som er lokalisert i rimelige bygg, på rimelige tomter og med et bredt utvalg varer.
Mange av varene er hentet fra utvalgsforretningene (glass, stentøy, klær, sko mv). De kan derfor
konkurrere mot nett-tilbudene, som også har varer i rimelige bygg på rimelige tomter og med høy
teknologi i form av robotiserte lagerløsninger. Butikker i gateplan med dyre lokaler, høye
ansattekostnader og en situasjon der kunden må komme til deg, i motsetning for netthandel der
varen kommer hjem til kunden, gir stor konkurransevridning.
Robotiserte lagerløsninger i nettbutikkenes lager

Kilde www.grannar.no

Omsetningen per kvadratmeter er betydelig lavere i en big box enn i et kjøpesenter
Ulik omsetning per arealenhet varierer mellom konsepter og mellom vareslag. Bruk av kvadratmeter
som måleindikator vil derfor være misvisende så sant det ikke omsetning per arealenhet
differensieres etter vareslag.
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