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FORORD
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senterstruktur og har hatt ansvar for utarbeidelsen av handelsanalysen. Kristen Fjeldstad,
Faste Lynum og Trygve Andresen har også deltatt i arbeidet.
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BAKGRUNN

Befolkningsprognoser fra SSB tilsier 160 000 nye innbyggere i Bergensområdet fram mot
2030 (MMMM-alternativet). Bergensområdet er her definert som kommunene Askøy,
Bergen, Fjell, Lindås, Meland, Os, Sund, Øygarden, Osterøy, Radøy, Samnanger og
Vaksdal. Dersom prognosene slår til vil det kunne bo over en halv million mennesker i
Bergensområdet i 2040. Netto tilflytting er den faktoren som har størst betydning for veksten.
Befolkningsveksten medfør behov for å etablere nye bolig- og arbeidsplassområder i hele
regionen. Hvordan veksten lokaliseres vil påvirke transportetterspørselen, og mulighetene for
å legge til rette for en bærekraftig transportavvikling. Befolkningsveksten i Bergensregionen
muliggjør å samordne aktiviteter på tvers av kommunegrensene, styrke eksisterende og
legge til rette for nye tilbud.
Regional plan for Bergensområdet er forankret i Regional planstrategi for Hordaland 20102012. Planen skal gi grunnlag for hvordan veksten kan håndteres på en bærekraftig måte,
slik at den blir utnytta til det beste for hele regionen.
Regional plan for Bergensområdet skal samordne kommunale, regionale og statlige
ambisjoner og mål, og den skal finne balansen mellom regional samordning og behovet for
lokale tilpassinger. I den forbindelse skal det gjøres en vurdering av eksisterende senter- og
knutepunktstruktur med hensyn på mulighetene for langsiktig byutvikling. Gjennom
planarbeidet skal det fastsettes en fremtidig senter- og knutepunktstruktur for
Bergensregionen.
Regional plan for Bergensområdet har og flere delmål, hvor følgende er av særlig relevans
for foreliggende utredning:
By- og tettstadsutvikling: Bergen by skal utviklast vidare som navet i Bergensområdet.
Samtidig skal det leggast grunnlag for utvikling av levande regionsenter og attraktive
kommunesenter, bydelssenter, og lokalsenter i Ber-gensområdet. Desse skal i størst
mogeleg grad vere sjølvforsynte slik at fleire av daglegdagse aktivi-tetar kan skje innanfor eit
avgrensa område. Bergensområdet skal ha ein arealbruk med meir konsentrert
senterutvikling samtidig som ein tek vare på viktige kvalitetar i nærområda.
Den regionale senterstrukturen i Hordaland blir analysert i Regional plan for attraktive senter.
Regional areal- og transportplan for Bergensområde vil gå mer detaljert til verks, hvor også
lokalsenter og knutepunkt vil inngå som en del av senterstrukturen. Det er viktig at de to
prosessene blir godt koordinert. Senterstrukturen skal sees i sammenheng med en samtidig
satsning på transportkorridorer og transportknutepunkt i Bergensområdet.
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SENTERSTRUKTUREN I BERGENSOMRÅDET

2.1 Gjeldende senterstruktur
Gjeldende senterstruktur i Bergensområdet er delt inn i fem-seks nivå:







Fylkessenter
Regionsenter
Bydelssenter
Kommunesenter
Lokalsenter
Andre sentre/knutepunkt

Bergen sentrum er definert som fylkessenter, men fungerer også som kommunesenter,
bydelssenter og lokalsenter for de som bor der. Bergen sentrum skal således kunne tilby det
største utvalget av handel, service og andre tjenester i Hordaland, herunder spesialiserte
tjenester det ikke er grunnlag for i de øvrige kommunene i fylket.
Knarvik, Straume og Osøyro er definert som regionsenter i hver sin region, og skal kunne
tilby handel og tjenester en ikke nødvendigvis finner i de øvrige sentrene i den respektive
regionen.
Rong, Skogsskifte, Kleppestø, Frekhaug, Lonevåg, Dale og Tysse er definert som
kommunesenter.
I Bergen er det seks bydelssentre: Åsane, Loddefjord, Fyllingsdalen, Nesttun, Lagunen og
Arna. Bydelssentrene i Bergen betjenter i all vesentlig grad et større befolkningsgrunnlag enn
i de fleste region- og kommunesentrene i Bergensområdet, og har således i mange tilfeller et
større og mer sammensatt handels- og tjenestetilbud.
Videre er det definert 15 lokalsentre i Bergen, herunder flere av bybanestoppene.
Lokalsentrene skal i første rekke tilby dagligvarehandel og enklere servicefunksjoner rettet
mot er lokalt marked.
Gjeldende senterstruktur omfatter også en del andre sentre/knutepunkt spredt rundt i
regionen, gjerne i tilknytning til en lokal dagligvarebutikk, samt enkelte bybanestopp i Bergen.
Figur 2-1 viser gjeldende senterstruktur i Bergensområdet.
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Figur 2-1. Gjeldende senterstruktur i Bergensregionen, kilde Hordaland fylkeskommune

2.2 Befolkningsgrunnlag
2.2.1 Folketall og befolkningsframskrivinger
Pr 1.1.2014 var det 395 000 innbyggere i planområdet for regional areal- og transportplan for
Bergensområdet, hvorav i nesten 70 % bor i Bergen1 (studenter midlertidig bosatt i Bergen er
ikke med i befolkningsgrunnlaget2). Se Tabell 2-1.
Askøy har størst befolkningsmengde etter Bergen med 27 350 innbyggere, etterfulgt av Fjell
med 23 800 og Os på nærmere 18 700. Syv av kommunene i planområdet har under 8 000
innbyggere (Tynes, Fusa og Austevoll inngår ikke i selve planarbeidet, men er med i
handelsomlandet og handelsmodell for planområdet).
Nesten 70 % av befolkningsmengden i regionen bor i Bergen kommune, mens Askøy og Fjell
har en andel på henholdsvis 7 og 6 %. Den laveste befolkningsandelen ligger øst for Bergen.
Se Figur 2-2.

1

Tynes, Fusa og Austevoll inngår ikke i planområdet, men er med i handelsomlandet og handelsmodell for
Bergensområdet
2
Det er nærmere 27 000 studenter i Bergen, kilde Studentsamskipnaden i Bergen. Mange av disse er allerede
registrert som bosatte i Bergen og andre kommuner i planområdet. Et forsiktig anslag tilsier 10-15 000 av
studentene i Bergen ikke er registrert som bosatt i kommunen.
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Frem mot 2040 er det forventet befolkningsvekst i alle kommunene i planområdet3. Meland
forventes å få den prosentvis største veksten med drøyt 70 %, etterfulgt av Os, Fjell og
Askøy med drøyt 50 %. I Bergen tilsier prognosene en vekst på 22 %. Drøyt halvparten av
befolkningsveksten i planområdet er forventet å komme i Bergen kommune. Det er således
ventet en prosentvis høyere befolkningsvekst i omegnskommunene enn i Bergen. I 2040 er
det ventet at 65 % av befolkningsmengden i planområdet vil bo i Bergen, mot 69 % i dag.
Se Figur 2-3.
For planområdet under ett er det ventet en befolkningsvekst på 30 % frem mot 2040. Dette
utgjør til sammen 117 000 personer, eller 4 500 nye innbyggere pr. år. Bergen er ventet å
vokse med i gjennomsnitt 2 300 personer pr år, Askøy og Fjell med drøyt 500 og Os med
400 personer. For Meland og Lindås ventes det en gjennomsnittlig vekst på rundt 200
personer pr år. Generelt tilsier befolkningsprognosene høyere vekst i begynnelsen av
perioden enn mot slutten.

Tabell 2-1. Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving for den enkelte kommune i Bergensområdet (Kilde
SSB Statistikkbanken. Befolkningsframskrivingen er hentet fra MMMM-prognose 17.06.2014)

Kommune
Bergen

2014

2040

Vekst

Prosentvis vekst

271 949

331 571

59 622

22 %

2 436

2 697

261

11 %

18 678

29 427

10 749

58 %

Sund

6 635

9 617

2 982

45 %

Fjell

23 852

36 494

12 642

53 %

Askøy

Samnanger
Os

27 346

40 963

13 617

50 %

Vaksdal

4 140

4 604

464

11 %

Osterøy

7 786

10 926

3 140

40 %

Meland

7 544

13 077

5 533

73 %

Øygarden

4 704

6 745

2 041

43 %

Radøy

5 039

5 997

958

19 %

Lindås

15 069

19 881

4 812

32 %

395 178

511 999

116 821

30 %

Tysnes

2 745

2 672

-73

-3 %

Fusa

3 829

4 109

280

7%

Austevoll

4 924

7 438

2 514

51 %

Sum planområdet

3

Befolkningsprognose SSB 17.06.2014, alternativ MMMM
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Figur 2-2. Den enkelte kommunes andel av samlet befolkningsmengde i Bergensområdet

Figur 2-3. Forventet befolkningsvekst frem mot 2040 for den enkelte kommune i Bergensområdet, basert på SSB
MMMM-prognose
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2.2.2 Befolkningstetthet
Det er gjennomgående en vesentlig høyere befolkningstetthet i Bergen sammenlignet med
de andre kommunene i regionen, se Figur 2-2. Selv ikke i regionsentrene er
befolkningstettheten på nivå med de minste senterområdene i Bergen.
I Bergen er det flere områder med høy befolkningstetthet som ligger langt fra nærmeste
senter, blant annet Tertnes og Flaktveit hhv vest og øst fra Åsane senter, Olsvik nord for
Loddefjord, samt Damsgård/Melkeplassen mellom Fyllingsdalen og Laksevåg.
Samtidig er det mange senterområder i dagens senterstruktur med til dels svært lav
befolkningstetthet. Med unntak for Indre Arna gjelder dette de fleste sentrene utenfor Bergen.
Kartleggingen er basert på befolkningsdata på adressenivå (antall bosatte pr. adresse) pr
01.01.2014.

Figur 2-4. Befolkningstettheten i Bergensregionen
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Figur 2-5. Befolkningstettheten i Bergen kommune, med annen skala enn i Figur 2-4.
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2.3 Befolkningsgrunnlag i sentrene
Et velfungerende senterområde bør har en høy tetthet av bosatte og ansatte i nærområdet.
En høy befolknings- og arbeidsplasstetthet i senterets nærområde muliggjør å legge til rette
for et bærekraftig og mangfoldig handels- og servicetilbud, i tillegg til å gi grunnlag for høye
gang- og sykkelandeler for lokale reiser og en høy kollektivandel på lengre reiser.
I et senterområde bør det være en funksjonsblanding av boliger og arbeidsplasser, med en
hovedvekt på arbeidsplassintensive næringer nærmest kollektivknutepunktet (kontor, handel
og lignende). Se Figur 2-6.

Figur 2-6. Prinsippskisse for en bærekraftig fordeling av befolkningstettheten i et senterområde, med
utgangspunkt i senteret kollektivknutepunkt. I området tett opp mot kollektivknutepunktet bør arbeidsplasser
prioriteres, slik at den høyeste befolkningstettheten kommer litt lengre ut (men i gangavstand).

Det er sett på befolknings- og arbeidsplasstettheten rundt sentrene i gjeldende
senterstruktur, med utgangspunkt i kollektivknutepunktet på det enkelte sted. Beregningene
er gjort med ATP-modellen og er basert på reelle avstander langs vegnettet. Det er sett på
tetthet innfor hver km fra 0 til 5 km, samt andeler innenfor hvert intervall beregnet med
utgangspunkt i det samlede antallet innenfor 5 km.
Siden befolkningsmengden i Bergen er vesentlig større enn for de andre kommunene i
planområdet er det laget to sammenstillinger; én for Bergen og én for de andre kommunene.
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Bergen
I Bergen er det relativt liten forskjell i befolkningstettheten for ulike avstandsintervaller fra
kollektivknutepunktet i de enkelte bydelssentrene. Når avstanden nærmere seg 5 km er det
en del overlapp mellom sentrene. Generelt er befolkningstettheten høyest i intervallet 2-3 km
og 4-5 km fra de enkelte bydelssentrene, samtidig er tettheten lavest nærmeste
kollektivknutepunktet. Ingen av bydelssentrene følger en «optimal» kurve, men Åsane og til
en viss grad Fyllingsdalen ligger nærmest. Arna skiller seg med å ha en svært høy andel av
de bosatte i avstand 2-3 km. Se Figur 2-7.

Kommunene utenfor Bergen
For kommunesentrene utenfor Bergen er det generelt en økning i befolkningstettheten med
økende avstand fra kollektivknutepunktet. Dette er lite gunstig med tanke på å legge til rette
for bærekraftige og attraktive sentrumsområder. Unntaket er Dale, Manger og til dels
Lonevåg. Kleppestø, Straume og Os avviker mest i forhold til en «optimal» kurve. Se Figur
2-8.

Kommentar
Generelt trengs det vesentlig flere bosatte og en høyere befolkningstetthet i
kommunesentrene i kommunene rundt Bergen skal det kunne legges til rette for en
bærekraftig utvikling med mulighet for høye gang-, sykkel- og kollektivandeler.
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Figur 2-7. Antall bosatte i ulike avstander fra bydelssentre i Bergen

Figur 2-8. Antall bosatte i ulike avstander fra kommunesentrene i omegnskommunene til Bergen
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ARBEIDSPLASSER OG PENDLING

3.1 Arbeidsplasser i Bergensområdet
3.1.1 Antall arbeidsplasser
Pr 01.01.2014 var det til sammen ca. 201 000 arbeidsplasser i de tolv kommunene i
Bergensområdet (kilde SSB, statistikkbanken). De største arbeidsplasskonsentrasjonene
ligger i Bergen. Sett i sammenheng med befolkningsmengden i den enkelte kommune
fremkommer det at:





Bergen har 80 % av arbeidsplassene mot 70 % av befolkningsmengden
Fjell har 5 % av arbeidsplassene mot 6 % av befolkningsmengden
Askøy har 4 % av arbeidsplassene mot 7 % av befolkningsmengden
Os har 3 % av arbeidsplassene mot 5 % av befolkningsmengden

Figur 3-1. Den enkelte kommunes andel av samlet sysselsettingsmengde i Bergensområdet
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3.1.2 Arbeidsplasstetthet
Arbeidsplassene i regionen er generelt mer konsentrert, og sammenfaller i større grad med
gjeldende senterstruktur enn bosetningsområdene, se Figur 3-2. Spesielt gjelder dette
sentrene utenfor Bergen, blant annet Straume, Knarvik og til dels Osøyro. Samtidig er det
flere større arbeidsplasskonsentrasjoner utenfor de definerte sentrene, blant annet Nyborg,
Kokstad/Sandsli, Flesland og Haukeland i Bergen og til dels Ågotnes i Øygarden. Ellers er
det gjennomgående en vesentlig høyere arbeidsplasstetthet i Bergen i forhold til de andre
kommunene i regionen.
Kartleggingen av arbeidsplasstettheten er basert på stedfestet bedriftsregister fra Statistisk
sentralbyrå (SSB), som inneholder antall ansatte på 15 – 74 år som har utført arbeid av
minst én times varighet i referanseuken i 3 kvartal 2013, eller som var midlertidig fraværende
fra arbeidsplassen. Registeret skiller ikke på heltids- og deltidsansatte. Stedfestingen av
virksomhetene er utført av SSB, gjennom en automatisk rutine basert på den enkelte
virksomhets oppgitte besøksadresse (oppmøtested for arbeidstakere). Det tas forbehold om
feil i datagrunnlaget. I forhold til formålet med kartleggingen er feilmarginene godt innenfor
akseptable krav.

Figur 3-2. Arbeidsplasstetthet
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3.2 Balansekart befolkning/arbeidsplassar
Det er sett på forholdet mellom befolkning og arbeidsplasser på ulike geografiske nivå i
regionen. Ansattedata er hentet fra stedfestet bedriftsregister fra SSB og befolkningsdata er
fra befolkningsdata på adressenivå. Et «balansert nivå» kan sies å ligge på drøyt 0,5
arbeidsplasser pr bosatt. For Norge som helhet er forholdstallet på 0,51, og Hordaland fylke
har 0,52. En gjennomsnittlig norsk bykommune som fungerer som et regionsenter vil
erfaringsmessig ha et forholdstall på i overkant av 0,5. Kommuner med forholdstall vesentlig
høyere enn 0,5 vil ha flere arbeidsplasser enn lokalt bosatte arbeidstakere, og således behov
for en viss innpendling. Tilsvarende vil kommuner med forholdstall vesentlig lavere enn 0,5
ha for få arbeidsplasser i forhold til bosatte arbeidstakere, og de bosatte må således pendle
til andre kommuner.
For Bergen kommune sett under ett er det 0,60 arbeidsplasser pr bosatt (midlertidig bosatte
studenter ikke medregnet), se Figur 3-3. Bergen ligger således noen over dette, men har
samtidig en helt spesiell regional rolle i fylket, og på Vestlandet. Dersom forholdet ligger over
0,5 har en kommune/region generelt flere arbeidsplasser enn bosatte arbeidstakere og er
således avhengig av innpendling for «å dekke behovet». Tilsvarende vil det være manko på
arbeidsplasser i en kommune/region hvor dette forholdet ligger under 0,5. Regionene rundt
Bergen har 0,3-0,37 arbeidsplasser pr bosatt og fungerer således mer som bo-regioner,
spesielt gjelder dette Os og kommunene øst for Bergen.
Dersom datagrunnlaget aggregeres på et mer detaljert nivå, fremkommer til dels store
forskjeller mellom bydelene internt Bergen og mellom de enkelte kommunene i regionene
rundt, se Figur 3-4.
I Bergenhus bydel, med blant annet sentrum og Haukeland sykehus er det 1,54
arbeidsplasser pr bosatt (eksklusive studenter). Bergenhus har en høy befolknings- og
arbeidsplasstetthet, og mange spesialiserte funksjoner og tjenester som server hele fylket.
De tyngste arbeidsplasskonsentrasjonene er samlet innenfor et relativt avgrenset område,
noe som muliggjør effektiv kollektivbetjening og høye gang/sykkelandeler. Bergen sentrum er
det området i regionen med best kollektivbetjening.
Årstad bydel har noenlunde balanse i forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall
bosatte. Bydelen har en høy befolknings- og arbeidsplasstetthet, og har også en god
kollektivbetjening.
Ytrebygda har 0,84 arbeidsplasser pr bosatt, noe som er uforholdsmessig høyt, tatt i
betraktning det relativt dårlige kollektivtilbudet i området. I Ytrebygda er dessuten de største
arbeidsplasskonsentrasjonene spredt over et relativt stort område uten en urban struktur, og
dermed mindre tilrettelagt for effektiv kollektivbetjening, gange og sykkel.
For de øvrige bydelene i Bergen ligger forholdet på 0,32-0,39, lavest i Laksevåg og høyest i
Fana. Disse bydelene fremstår således mer som forsteder til Bergen, og i større grad
tilrettelagt for boligområder fremfor arbeidsplasser.
Fjell, og til en viss grad Lindås er de eneste kommunene utenom Bergen som kan sies å ha
noenlunde balanse i forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall bosatte. For de øvrige
kommuner i regionen er forholdet såpass lavt at disse i all vesentlig grad må kunne regnes
som rene boligområder tilrettelagt for pendling.
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Sund, Samnanger og Askøy har det laveste forholdet. Samnanger og Sund har så få
innbyggere at det vil være begrenset hva skal arbeidsmarked det kan tilrettelegges for i
kommunen. Geografien gjør også at disse nok oppleves som mindre interessante med
hensyn på innpendling fra andre kommuner i regionen. Askøy er derimot den mest folkerike
kommunen i regionen etter Bergen, og burde således hatt en større andel lokale
arbeidsplasser.

Figur 3-3. Forholdet mellom antall arbeidsplasser og andre bosatte på regionnivå.
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Figur 3-4. Forholdet mellom antall arbeidsplasser og andre bosatte på kommune/bydelsnivå.
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3.3 Arbeidspendling
Opp mot halvparten av de sysselsatte bosatt i hhv. Os, Sund, Fjell, Askøy, Meland,
Øygarden og Radøy pendler til en annen kommune i planområdet, hovedsakelig til Bergen,
se Figur 3-5 til Figur 3-8. Fjell er samtidig den kommunen i planområdet med høyest
innpendling, nesten 50 % av arbeidstakerne kommer fra andre kommuner. Andre kommuner
med relativt høy innpendling er Meland, Øygarden og Lindås. Det er særlig bosatte i Bergen
som pendler til disse kommunene. Det er også mye pendling mellom kommunene Meland,
Øygarden og Lindås.
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Figur 3-5. Pendling mellom kommunene i Bergensområdet
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Figur 3-6. Andel av sysselsatte i den enkelte kommune i planområdet som pendlet til Bergen i 2013, kilde SSB
Statistikkbanken.

Figur 3-7. Andel av sysselsatte i den enkelte kommune i planområdet som pendlet til Fjell i 2013, kilde SSB
Statistikkbanken.
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Figur 3-8. Andel av sysselsatte i den enkelte kommune i planområdet som pendlet til Lindås i 2013, kilde SSB
Statistikkbanken.

3.4 Arbeidsplasser i senterområdene
For at kollektivtransport skal være attraktivt for arbeidsreiser må arbeidsplassene ligger
svært nær kollektivknutepunktet/holdeplassen, og kollektivtilbudet må være
konkurransedyktig på reisetid, hvilket vil si at det bør være så få omveger og stopp på veien
som mulig.
En aksepterer gjerne litt lengre gangavstand fra bosted til holdeplass enn fra holdeplass til
arbeidssted. Dette betyr at de arbeidsplassintensive næringene hvor
kollektivtransportpotensialet er størst bør ligge så nær kollektivknutepunktet som mulig, og at
boligene kan ligge litt lengre unna. I et senterområde bør det være en funksjonsblanding av
boliger og arbeidsplasser, med en hovedvekt på arbeidsplassintensive næringer nær
kollektivknutepunktet (kontor, handel og lignende). Se Figur 3-9.
Det er sett på arbeidsplasstettheten rundt sentrene i gjeldende senterstruktur, med
utgangspunkt i kollektivknutepunktet på det enkelte sted. Beregningene er gjort med ATPmodellen og er basert på reelle avstander langs vegnettet. Det er sett på tetthet innfor hver
km fra 0 til 5 km, samt andeler innenfor hvert intervall beregnet med utgangspunkt i det
samlede antallet innenfor 5 km.
Siden befolkningsmengden i Bergen er vesentlig større enn for de andre kommunene i
planområdet er det laget to sammenstillinger; én for Bergen og én for de andre kommunene.
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Figur 3-9. Prinsippskisse for en bærekraftig fordeling av arbeidsplasser i et senterområde, med utgangspunkt i
senteret kollektivknutepunkt. I området tett opp mot kollektivknutepunktet bør arbeidsplasser prioriteres.

Bergen
Flere av bydelssentrene følger en «optimal» kurve med hensyn på arbeidsplasstetthet, i
særdeleshet Bergen sentrum, men også Fyllingsdalen og Åsane har en god fordeling med
høy tetthet nær knutepunktet og avtagende etter hvert som avstanden øker. Når avstanden
nærmere seg 5 km er det en del overlapp mellom sentrene, så andelen i dette intervallet kan
bli litt misvisende. For Arna og Lagunen øker arbeidsplasstettheten med avstanden fra
kollektivknutepunktet, noe som er mindre gunstig med tanke på å legge til rette for effektiv
kollektivtransport for innkommende arbeidsreiser. Se Figur 3-10.
Kommunene utenfor Bergen
Nesten alle kommunesentrene følger en «optimal» kurve med hensyn på arbeidsplasstetthet,
eneste unntaket er Tysse og Rong, og til en viss grad Frekhaug. For mange av kommunene
ligger opp mot 80-90 % av arbeidsplassene innenfor 5 km fra kommunesenteret under 1 km
fra senteret kollektivknutepunkt, noe som er gunstig med hensyn på å kunne legge til rette
for effektiv kollektivtransport for innkommende arbeidsreiser. Se Figur 3-11.
Kommentar
Generelt trengs det vesentlig flere bosatte og en høyere befolkningstetthet i
kommunesentrene i kommunene rundt Bergen skal det kunne legges til rette for en
bærekraftig utvikling med mulighet for høye gang-, sykkel- og kollektivandeler. Det er relativt
god konsentrasjon av arbeidsplasser i de samme områdene, selv om antall arbeidsplasser er
relativt få.
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Figur 3-10. Antall ansatte i ulike avstander fra bydelssentre i Bergen

Figur 3-11. Antall ansatte i ulike avstander fra kommunesentrene i omegnskommunene til Bergen
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SENTERSTRUKTUR OG TRANSPORT

4.1 Tilgjengelighet til nærmeste senter
Det er sett på tilgjengelighet til nærmeste senter for bosatte i regionen for hhv. 2 og 5 km
reiseavstand, jamfør anbefalinger om avstand til nærmeste senter i Vedlegg 1
(Senterstruktur).
Beregningene er gjort med ATP-modellen, som måler korteste reiselengde langs veg.
Befolkningsutvalget er avgrenset til bosatte innenfor SSBs tettstedsdefinisjon4, og omfatter
drøyt 387 000 personer.
85 % av de bosatte i planområdet har mindre enn 5 km til nærmeste senter (329 000
personer), se Figur 4-1. Det er ingen store tettsteder/befolkningskonsentrasjoner som har
mer enn 5 km til nærmeste senter, men flere mindre områder havner i denne kategorien,
blant annet Haljem og Hagavik i Os, Koltvet og Skålvik i Fjell, Tælavåg i Sund, Alvøen i
Bergen, Ask på Askøy og Alversund i Lindås. Innenfor en reiseavstand på 5 km har
majoriteten av bebyggelsen i Bergensområdet god tilgjengelighet til et senter.
52 % av de bosatte i planområdet har mindre enn 2 km til nærmeste senter (200 000
personer), se Figur 4-3. Flere større tettsteder i Bergen har mer enn 2 km til nærmeste
senter, blant annet Drotningsvik, Bjørge, Bønes, Ytre-Sandviken-Eidsvågneset, Flaktveit,
Melkeplassen og Sædalen. Det er også mange mindre befolkningskonsentrasjoner i
omegnskommunene som har mer enn 2 km til nærmeste senter.
Analysen avdekker at det i første rekke kan være aktuelt å se nærmere på muligheten for å
etablere flere lokalsentre i Bergen, slik at flere kan få tilgang på et senter i
gang/sykkelavstand.

4

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom
husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom
husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder
eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Avstandskriteriet varierer fra 50-200 m, avhengig av
bygningstype.
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Figur 4-1. Tilgjengelighet til nærmeste senter, boområder med mer enn 5 km til nærmeste senter
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Figur 4-2. Tilgjengelighet til nærmeste senter, boområder med mer enn 2 km til nærmeste senter
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4.2 Kollektivtransport
Gjeldende senterstruktur samsvarer ikke helt med det overordnede kollektivnettet i
Bergensregionen, Figur 4-3. I kartet er kollektivnettet vist med samlet frekvens på
strekningen (en veg), hentet fra ATP-modell for kollektivtransport i Bergensområdet.
Terminalstrukturen er hentet fra Skyss sin terminalplan fra 2003. I dag er det tre terminaler
uten et tilhørende senterområde: Storavatnet, Birkelandsskiftet og Flatøy (røde prikker i
kartet). Videre er det svært mange sentre som ikke er tilknyttet en kollektivterminal (oransje
prikker i kartet). Alle disse er områder som bør vurderes nærmere i planarbeidet.

Figur 4-3. Kollektivnettet i Bergensregionen - alle ruter med minst én avgang i timen.
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HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING

5.1 Bakgrunn
Detaljvarehandel5 er i denne analysen definert som summen av dagligvarer, utvalgsvarer og
plasskrevende varer. Dagligvarer er i hovedsak matvarer og andre husholdningsvarer.
Utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, husholdningsapparater og
sportsutstyr. Som plasskrevende varer regnes gjerne møbler, hvitevarer, byggevarer og
varer fra hagesenter. Byggvarer og hagesenter er definert som plasskrevende handel i
henhold til rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter, fastsatt med hjemmel i plan og
bygningsloven.
Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACEstandarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter.
Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper. Enkelte
butikker med variert vareutvalg, for eksempel Obs, er registrert som dagligvarehandel, selv
om mye av vareutvalget er utvalgsvarer. I kommuner med et relativt lite handelstilbud, og
hvor slike handelskonsept er dominerende, kan omsetningsstatistikken vise overvekt av
dagligvarehandel og mindre handel med utvalgsvarer.
I handelsanalysen for Bergensområdet er følgende varegrupper benyttet:
Detaljvarehandel
• Summen av 47 ekskl. 47.3 (drivstoff), 47.642 (fritidsbåter), 47.8 (torg),
47.9 (postordre)
• 45.320 (bildeler/bilutstyr) og 45.402 (MC-utstyr/deler)
Dagligvarer
• 47.11 Butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
• 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger
ekskl. 47.25 Butikkhandel med drikkevarer
Utvalgsvarer
• 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
• 47.25 Butikkhandel med drikkevarer (Vinmonopol)
• 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger
• 47.5 eksklusive ”plasskrevende 1 og 2” (se under)
• 47.6 eksklusive 47.642
• 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger, ekskl. 47.761 blomster

5

Detaljvarehandel er definert i NACE-kodesystemet: Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye
og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller til private husholdninger, fra
utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/Internett. Her grupperes også virksomheter som driver
auksjonshandel og kommisjonssalg ellers til privatpersoner og husholdninger, dvs. salg for annens regning i eget
navn.
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Plasskrevende handel: Møbler, hvitevarer, fargevarer, motorutstyr, byggvarer,
hagesenter
• 47.523 Butikkhandel med fargevarer
• 47.531 Butikkhandel med tapeter, gulvbelegg
• 47.532 Butikkhandel med tepper
• 47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
• 47.591 Butikkhandel med møbler
• 47.599 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted
• 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
• 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr
• 47.521 Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggvarer
• 47.524 Butikker med trelast
• 47.529 Byggvarer ikke nevnt annet sted
• 47.761 Butikkhandel med blomster og planter6
•

5.2 Omsetning på kommunenivå
Omsetningsstatistikk fra SSB viser en samlet omsetning for detaljvarehandel på i overkant av
22,6 milliarder kr for Bergen i 2013. Dette utgjør nærmere 77 % av detaljvarehandelen i
planområdet. Bergen har samtidig 69 % av befolkningsmengden (studenter midlertidig bosatt
i Bergen er ikke med i befolkningsgrunnlaget). Fjell har den største samlede omsetningen for
detaljvarer etter Bergen, med drøyt 2 milliarder kr, etterfulgt av Askøy, Lindås og Os som alle
hadde en omsetning på i overkant av 1 milliard kr i 2013. Omsetningen i Fjell kommune
utgjør under 10 % av omsetningen i Bergen. Se Tabell 5-1 og Figur 5-1.
Det er registrert omsetning for alle varegrupper i alle kommunene for 2013, selv om
omsetningen for utvalgsvarer er tilnærmet lik null i Radøy. Syv av kommunene i planområdet
har så få innbyggere (under 8 000 bosatte), at det begrenset hva slags handelstilbud det er
marked for utover dagligvarehandel.
For dagligvarehandel utgjør Bergens andel 71 % av samlet omsetning i planområdet.
Omsetningen av dagligvarer følger i større grad befolkningsmengden i de enkelte
kommunene enn detaljvarehandel sett, noe som indikerer at mange handler dagligvarer nær
hjemmet, i den kommunen hvor de bor.
For handel med utvalgsvarer utgjør Bergens andel 82 % av samlet omsetning i planområdet.
Fjell er nest størst med drøyt 7 %, mens Lindås, Askøy og Os hver har 3-4 % av
omsetningen i planområdet. Øvrige kommuner i planområdet har hatt svært lav omsetning
for utvalgsvarer.
For handel med plasskrevende varer er Bergens andel på 79 % av samlet omsetning i
planområdet, Fjell har 7 %, mens Lindås, Askøy og Os hver har 3-4 %. Det er også en viss
omsetning for handel med plasskrevende varer i Osterøy, Meland og Radøy.

6

NACE-kodesystemet skiller ikke på blomsterbutikker og hagesenter/gartneriutsalg (Plantasjen ol.). Dette kan
føre til at det fremkommer hagesenter i områder/kommuner hvor det kun er blomsterbutikk.
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Tabell 5-1. Omsetning for utvalgte varegrupper i 2013, fordelt pr kommune i planområdet. Tall i 1000 kr. Verdier i
grønt er estimert omsetning.

Kommune
Bergen
Samnanger
Os

Bosatte

Detaljvarer

Dagligvarer

Utvalgsvarer

Plasskrevende

265 856

22 558 138

8 985 127

8 642 561

4 930 449

2 426

88 555

74 916

6 810

6 828

17 934

1 149 592

571 322

341 140

237 132

Sund

6 462

135 383

98 537

17 571

19 275

Fjell

22 999

2 015 282

833 652

747 554

434 072

Askøy

26 521

1 290 824

740 788

364 417

185 617

Vaksdal

4 135

122 502

99 486

5 108

17 908

Osterøy

7 598

272 027

198 603

39 476

33 948

Meland

7 192

292 306

168 599

31 464

92 244

Øygarden

4 491

131 209

113 160

11 327

6 722

Radøy

4 978

168 190

123 406

805

43 979

Lindås

14 744

1 237 938

655 614

381 671

200 650

385 333

29 461 946

12 663 210

10 589 904

6 208 824

Tysnes

2 751

149 075

109 651

8 455

30 969

Fusa

3 815

130 637

106 568

20 944

3 125

Austevoll

4 815

304 394

188 459

30 762

85 173

Sum

Figur 5-1. Den enkelte kommunes andel av samlet omsetning for detaljvarehandel i regionen
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Omsetning pr bosatt gir en indikasjon på handelsbalansen i en kommune/region. Høy
omsetning tilsier at kommunen tiltrekker seg handlende fra andre kommuner, mens lav
omsetning indikerer en handelslekkasje ut av kommunen. Arbeidspendling vil også kunne
påvirke dette forholdet, ved at mange handler nær arbeidsplassen. Det kan også være
mindre variasjoner i forbruk avhengig av blant annet gjennomsnittlig lønnsinntekt i
kommunen og det generelle handelstilbudet i en region, sett i forhold til tilgang på ulike
butikker og vareutvalget generelt. Landsgjennomsnittet vil i de fleste tilfeller være et godt
sammenligningsgrunnlag. Omsetningen i planområdet sett under ett ligger 4-5 % over
landsgjennomsnittet for alle varegrupper.
For detaljvarehandel under ett ligger tre av kommunene i planområdet over
landsgjennomsnittet; Fjell, Bergen og Lindås. For seks av kommune er omsetning pr bosatt
under halvparten av landsgjennomsnittet. Bosatte i disse kommunene må foreta en stor
andel av sine innkjøp i andre kommuner. Det er rimelig å anta at mange av disse innkjøpene
foretes i forbindelse med arbeidsreiser.
For dagligvarer ligger seks kommuner over landsgjennomsnittet og to like under. Lindås,
Tysnes og Austevoll har svært høye omsetningstall pr. bosatt, og det kan være deler av
denne omsetningen egentlig er utvalgsvarer, men at butikken er kategorisert som
dagligvarehandel i NACE-kodesystemet. Sund er den eneste kommunen med svært lav
omsetning pr bosatt for dagligvarehandel.
For utvalgsvarer er det kun Bergen og Fjell som har en omsetning pr bosatt over nær
landsgjennomsnittet, mens Lindås ligger rett under. Os ligger drøyt 6 000 kr under snittet, og
Askøy på drøyt halvparten. I de øvrige kommunene i planområdet er det svært liten
omsetning av utvalgsvarer.
For plasskrevende varer har Bergen, Fjell og Austevoll en omsetning pr bosatt over
landsgjennomsnittet. Lindås, Meland og Os ligger drøyt 2000 kr under landsgjennomsnittet. I
de øvrige kommunene i planområdet er det svært liten omsetning med plasskrevende varer.
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Tabell 5-2. Omsetning pr bosatt i den enkelte kommune i planområdet for detaljvarehandel sett under ett.
Kommuner med omsetning over landsgjennomsnittet er fremhevet.

Kommune

Bosatt 2012

Omsetning pr bosatt

Bergen

265 856

84 851

Tysnes

2 751

54 189

Fusa

3 815

34 247

Samnanger

2 426

36 510

17 934

64 101

Austevoll

4 815

63 218

Sund

6 462

20 952

Fjell

22 999

87 627

Askøy

26 521

48 673

Vaksdal

4 135

29 626

Osterøy

7 598

35 805

Meland

7 192

40 646

Øygarden

4 491

29 216

Radøy

4 978

33 790

Lindås

14 744

83 962

498 135

75 052

5 018 573

73 532

Os

Hordaland fylke
Norge

Tabell 5-3. Omsetning pr bosatt i den enkelte kommune i planområdet for dagligvarer. Kommuner med omsetning
over landsgjennomsnittet er fremhevet.

Kommune

Bosatt 2012

Omsetning pr bosatt

Bergen

265 856

33 797

Tysnes

2 751

39 859

Fusa

3 815

27 938

Samnanger

2 426

30 887

17 934

31 857

Austevoll

4 815

39 140

Sund

6 462

15 250

Fjell

22 999

36 248

Askøy

Os

26 521

27 933

Vaksdal

4 135

24 059

Osterøy

7 598

26 141

Meland

7 192

23 444

Øygarden

4 491

25 197

Radøy

4 978

24 793

Lindås

14 744

44 466

498 135

34 021

5 018 573

31 421

Hordaland fylke
Norge
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Tabell 5-4. Omsetning pr bosatt i den enkelte kommune i planområdet for utvalgsvarer. Kommuner med
omsetning over landsgjennomsnittet er fremhevet.

Kommune

Bosatt 2012

Omsetning pr bosatt

Bergen

265 856

32 508

Tysnes

2 751

3 073

Fusa

3 815

5 491

Samnanger

2 426

2 808

17 934

19 022

Austevoll

4 815

6 389

Sund

6 462

2 719

Fjell

22 999

32 504

Askøy

26 521

13 741

Vaksdal

4 135

1 235

Osterøy

7 598

5 196

Meland

7 192

4 375

Øygarden

4 491

2 522

Radøy

4 978

162

Lindås

14 744

25 887

498 135

25 877

5 018 573

26 021

Os

Hordaland fylke
Norge

Tabell 5-5. Omsetning pr bosatt i den enkelte kommune i planområdet for handel med plasskrevende varer.
Kommuner med omsetning over landsgjennomsnittet er fremhevet.

Kommune

Bosatt 2012

Omsetning pr bosatt

Bergen

265 856

18 546

Tysnes

2 751

11 257

Fusa

3 815

819

Samnanger

2 426

2 815

17 934

13 222

Austevoll

4 815

17 689

Sund

6 462

2 983

Fjell

22 999

18 874

Askøy

Os

26 521

6 999

Vaksdal

4 135

4 331

Osterøy

7 598

4 468

Meland

7 192

12 827

Øygarden

4 491

1 497

Radøy

4 978

8 836

Lindås

14 744

13 609

498 135

15 154

5 018 573

16 089

Hordaland fylke
Norge
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5.3 Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk
5.3.1 Bakgrunn
Dekningsgraden for varehandel er definert som forholdet mellom omsetning i en
handelssone og samlet forbruk for bosatte i samme sone, uttrykt i prosent. Som regel er
handelssonene gitt av kommunegrensene, men det kan også gjøres beregninger på et mer
detaljert nivå i form av byområder/ større tettsteder.
Forholdet mellom omsetning og forbruk i hver enkelt sone kan si noe om eventuelle
handelslekkasjer sonene i mellom. Dekningsgrad kan beregnes både for varehandelen
samlet, og for utvalgte varegrupper, etter følgende formel:

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

Gjennomsnittlig forbruk pr person kan beregnes med utgangspunkt i totalomsetningen for en
større region (eventuelt baseres på generelle tall på nasjonalt nivå), fordelt på antall bosatte i
samme region.
Dekningsgrad rundt 100 % betyr at det er god balanse mellom handel og forbruk. Generelt vil
de fleste kommuner ligge noe under 100 %. Lav dekningsgrad betyr at det er en
handelslekkasje til andre regioner. Høy dekningsgrad betyr at sonen tiltrekker seg handlende
fra andre regioner.
Omsetningsstatistikk innhentes fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som leverer dette på
kommunenivå og postsonenivå for ulike varegrupper. Statistikk leveres kun dersom det er
minst tre aktører innenfor samme bransje i den aktuelle kommune/postsone.

5.3.2 Beregningsgrunnlag
Ved beregning av dekningsgrader det lagt til grunn omsetningsstatistikk7 for henholdsvis
detaljvarer, dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer (1 og 2) på kommunenivå for
regnskapsåret 2012, for de kommunene som har nok virksomheter til at SSB kan levere
omsetningsstatistikk.
Følgende kommuner inngår i planarbeidet for Bergensområdet:
Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy
og Lindås. I tillegg er kommunene Fusa, Tysnes og Austevoll tatt med i handelsanalysen og
handelsmodellen.

7

Omsetningsstatistikken er levert av Statistisk Sentralbyrå, og er basert på regnskapstall innrapportert til
Brønnøysund-registeret
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5.3.3 Markedsområde
Et markedsområde er det geografiske nedslagsfeltet til en handelsvirksomhet, og defineres
av bosetningsmønster, virksomhetens størrelse i form av omsetning, og innslag av
konkurrerende virksomheter i nærheten. Handelstilbudets vareutvalg er også avgjørende, da
kundenes reisevillighet varierer for ulike varegrupper.
Gitt en kjent handelsutbygging (handelsareal) og varetypesammensetning kan man beregne
handelstilbudets forventede årlige omsetning, og tilhørende kundegrunnlag for å nå denne
omsetningen (antall kunder/personer). Kundegrunnlaget legges til grunn for å beregne
handelstilbudets geografiske markedsområde, og vurdere konkurranseforhold i forhold til
andre tilbud i nærheten.

5.3.4 Dekningsgrader
Basert på omsetningsstatistikk fra 2012 er det beregnet gjennomsnittlig forbruk pr person for
utvalgte varegrupper for hhv. Norge og Bergensområdet, se Tabell 5-6. Forbrukstallene for
Bergensområdet ligger omtrent på landsgjennomsnittet for detaljvarehandel sett under ett
(3 % avvik). For dagligvarer ligger forbruk pr bosatt i Bergensområdet 5 % over
landsgjennomsnittet. For utvalgsvarer ligger forbruket per bosatt 3 % over
landsgjennomsnittet, mens for plasskrevende varer (møbler, hvitevarer med mer, samt
byggvarer/hagesenter) ligger Bergensområdet 1 % under landsgjennomsnittet. Dagligvarer
utgjør drøyt 45 % av detaljvarehandelen, utvalgsvarer 35 % og plasskrevende handel 20 %.
Beregning av dekningsgrad på kommunenivå er basert på estimerte forbrukstall for
Bergensområdet, se Tabell 5-6.
Tabell 5-6. Forbruk pr person for ulike varegrupper i 2012, basert på omsetning for hhv. Norge og Møre og
Romsdal fylke (alle verdier i NOK)

Varegruppe
Detaljvarehandel
Dagligvarer
Utvalgsvarer
Plasskrevende

Forbruk pr person - Norge
73 532
31 421
26 021
16 089

Forbruk pr person - Bergensområdet
75 738
32 940
26 846
15 951

Bergen og Fjell er de eneste kommunene i regionen som har en dekningsgrad på over 100
% for alle varegrupper. Lindås har en dekningsgrad på over 100 % for detaljvarehandel sett
under ett, samt dagligvarer, mens dekningsgraden for utvalgsvarer ligger på 96 %. Disse tre
kommunene fremstår således som tydelige regionsentre for handel. Austevoll har en
dekningsgrad på over 100 % for dagligvarer og plasskrevende varer, men kun 24 % for
utvalgsvarer, og har sålede ikke samme regionale nedslagsfelt.
Øvrige kommuner i Bergensområdet har generelt lave dekningsgrader, spesielt for
utvalgsvarer. Dette betyr at svært mye av handelen for bosatte i disse kommunene foretas
utenfor egen kommune. Kun syv av femten kommuner har tilnærmet egendekning for
dagligvarer (over 90 %). Syv av kommunene i regionen har generelt for få innbyggere til at
det vil være et lokalt marked for et stort og variert handelstilbud utover dagligvarehandel
(under 5000 bosatte).

Hordaland fylkeskommune

Asplan Viak AS

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

37

Tabell 5-7. Dekningsgrad for de enkelte kommunene i planområdet, basert på nasjonale forbrukstall for 2012. Tall
i grønt er basert på estimert omsetning.

Kommune

Detaljvarer

Dagligvarer

Utvalgsvarer

Plasskrevende

Bergen

115 %

108 %

125 %

115 %

Tysnes

74 %

127 %

12 %

70 %

Fusa

47 %

89 %

21 %

5%

Samnanger

50 %

98 %

11 %

17 %

Os

87 %

101 %

73 %

82 %

Austevoll

86 %

125 %

25 %

110 %

Sund

28 %

49 %

10 %

19 %

Fjell

119 %

115 %

125 %

117 %

Askøy

66 %

89 %

53 %

44 %

Vaksdal

40 %

77 %

5%

27 %

Osterøy

49 %

83 %

20 %

28 %

Meland

55 %

75 %

17 %

80 %

Øygarden

40 %

80 %

10 %

9%

Radøy

46 %

79 %

1%

55 %

Lindås

114 %

142 %

99 %

85 %

Hele området

104 %

105 %

106 %

100 %
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Figur 5-2. Dekningsgrad på kommunenivå for detaljvarehandel
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Figur 5-3. Dekningsgrad på kommunenivå for dagligvarer
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Figur 5-4. Dekningsgrad på kommunenivå for utvalgsvarer
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Figur 5-5. Dekningsgrad på kommunenivå for handel med plasskrevende varer (møbler, hvitevarer, fargevarer og
bildeler, samt byggvarer og hagesenter)
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5.4 Sysselsetting i varehandelen
I 2012 var det i overkant av 15 600 sysselsatte innen varehandel i planområdet (kilde
SSB/stedfestet bedriftsregister8). Til sammenligning var det registrert drøyt 206 000
arbeidsplasser i planområdet i 2012. Grunnet SSBs stedfestingsmetode kan det være
enkelte lokaliseringsfeil i datagrunnlaget, som kan gi mindre avvik ved sammenligning med
andre sysselsetningsregistre (for eksempel Statistikkbanken).
Varehandel utgjør 8 % av sysselsetningen i planområdet, og 76 % av disse stillingene ligger i
Bergen kommune. I Os og Fjell utgjør varehandel henholdsvis 12 og 11 % av
sysselsetningen, den høyeste i planområdet. Samtidig har Os en relativt lav omsetning pr
bosatt for detaljvarehandel sammenlignet med landsgjennomsnittet. I Bergen utgjør
varehandel 7 % av sysselsetningen. Med 4 % har Austevoll og Øygarden den laveste
andelen sysselsatte i varehandel i forhold til samlet sysselsetning i kommunen.

Tabell 5-8. Antall sysselsatte i varehandel pr kommune i planområdet (kilde SSB/Stedfestet bedriftsregister 2012).

Kommune

Sysselsatte totalt

Andel sysselsatt i handel

Bergen

Sysselsatte i handel
11 870

159 429

7%

Tysnes

94

997

9%

Fusa

86

1 808

5%

Samnanger

44

558

8%

Os

659

5 348

12 %

Austevoll

123

3 150

4%

85

1 490

6%

Fjell

944

11 318

8%

Askøy

722

6 521

11 %

Vaksdal

66

1 370

5%

Osterøy

116

2 303

5%

Meland

103

2 041

5%

Øygarden

75

1 797

4%

Radøy

72

1 514

5%

Lindås

604

6 528

9%

15 663

206 172

8%

Sund

Sum

8

Bedriftsregisteret inneholder antall ansatte på 15 – 74 år som har utført arbeid av minst én times varighet i
referanseuken i 3 kvartal 2012, eller som var midlertidig fraværende fra arbeidsplassen. Registeret skiller ikke på
heltids- og deltidsansatte. Registreringer i 3. kvartal antas å gi det korrekte bildet av sysselsettingen, da dette er
en periode uten sommervikarer og lignende midlertidige ansatte
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5.5 Forholdet mellom handel og senterstruktur
5.5.1 Bakgrunn
For å belyse hvordan handel og innkjøpsreiser fordeler seg mellom kommunene i regionen
en ATP-handelsmodell. ATP-handel er en modul i ATP-modellen9, etablert for å kunne
analysere konkurranseflatene mellom ulike handelstilbud, f.eks. for å vise handelsomlandet
til de ulike sentrene i et område, og hvordan for eksempel etablering av et nytt kjøpesenter vil
kunne påvirke eksisterende handel, og derigjennom transportomfanget i regionen. ATPhandelsmodell er nærmere beskrevet i Vedlegg 2. Handelsmodellen er etablert for et område
som omfatter alle kommunene i planområdet, samt Fusa, Tysnes og Austevoll.
Handelsmodellen er benyttet til å belyse hvilke handelsomland de enkelte sentrene i
planområdet har i dag, som grunnlag for vurdering av foreliggende senter- og regionstruktur.
I modellen starter en innkjøpsreise enten i et bosted eller en arbeidsplass, med grunnkrets
som minste geografiske enhet. For modellområdet som helhet er det antatt at drøyt 70 % av
handleturene starter i bosted og 30 % i arbeidssted. Dette forholdet vil variere med hensyn
på fordelingen mellom antall bosatte og ansatte i den enkelte sone (grunnkrets/kommune).
De enkelte sentrene i dagens senterstruktur er nærmere omtalt i de etterfølgende kapitlene.

9

ATP-modellen er et GIS-basert analyse- og presentasjonsverktøy til bruk i samordnet areal- og
transportplanlegging, utviklet av Asplan Viak. ATP-modellen er både en metode og et analyseverktøy, og er
særlig egnet til å studere sammenhenger mellom arealbruk og transport, konsekvenser ved utvikling av nye
transporttilbud eller endring av eksisterende.
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Figur 5-6. Fordeling av detaljvarehandel i Bergensområdet (med forbehold om feil i datagrunnlaget). Kilde
Stedfestet bedriftsregister, SSB
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Figur 5-7. Fordeling av tilbud innen daglig service i Bergensområdet (med forbehold om feil i datagrunnlaget).
Varehandel er ikke vist i kartet. Kilde Stedfestet bedriftsregister, SSB
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5.5.2 Bergen sentrum
Bergen sentrum genererer innkjøpsturer fra hele regionen, men modellen viser at drøyt
halvparten av turene starter i området i sentrumsområdet, se Figur 5-8. Bergen sentrum har i
tillegg den høyeste arbeidsplasstettheten i regionen med drøyt 60 000 arbeidsplasser.
Gjennomgangen av arbeidspendling i Kapittel 0 viser høy innpendling til Bergen fra alle
kommunene i planområdet. Mange av disse arbeidsplassene ligger i Bergen sentrum.
66 % av innkjøpsturene som starter i Bergen sentrum går Bergen sentrum. Mens drøyt 20 %
av turene fra Sandviken og Haukeland, og 25-30 % av turene fra Solheimsviken, Minde og
Landås går til Bergen sentrum.
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. Bergen sentrum har et
bredt tilbud for alle varegrupper, med unntak for byggvarer og hagesenter. I tillegg har
Bergen sentrum et bredt utvalg av servering, underholdning (kino, teater, osv.), privat og
offentlig service, og den beste kollektivbetjeningen i regionen.
Dekningsgradsanalysen, sammen med modellsimuleringene viser at Bergen sentrum
fungerer både som et fylkes- og regionsenter, og et bydelssenter/lokalsenter for de som bor i
og ved sentrum.
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Figur 5-8. Hvor starter handleturene som går Bergen sentrum? Resultat av beregning med ATP handel
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5.5.3 Lagunen
Modellberegninger viser at Lagunen i hovedsak genererer turer fra søndre deler av
planområdet, se Figur 5-9. 70 % av turene starter i området mellom Nesttun, Skjold, Sandsli
og Flesland og 11 % starter i Bergen sør/Os (Fanahammeren med mer). Det er drøyt 30 000
arbeidsplasser i området mellom Nesttun, Skjold, Sandsli og Flesland, hvorav 2/3 ligger i
sonen Sandsli/Flesland. Arbeidsreiser til Sandsli kommer fra hele planområdet, men i særlig
grad fra de nærmeste boligområdene og søndre deler av planområdet. Med unntak for Os er
det relativt få innkjøpsturer til Lagunen fra omegnskommunene til Bergen.
30 % av innkjøpsturene som startet i Nesttun/Skjold og drøyt 25 % av turene fra øvrige
områder i Fana går til Lagunen.
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. Lagunen-området har et
bredt tilbud for alle varegrupper. Lagunen er foreløpig endestasjon for Bybanen, med avgang
hvert 8. minutt.
Dekningsgradsanalysen, sammen med modellsimuleringene viser at Lagunen fungerer som
et bydelssenter/lokalsenter for de som bor i sørvestre deler av Bergen (Nesttun, Skjold,
Sandsli og Flesland).
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Figur 5-9. Hvor starter handleturene som går Lagunen? Resultat av beregning med ATP handel

Hordaland fylkeskommune

Asplan Viak AS

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

50

5.5.4 Åsane senter
Modellberegninger viser at innkjøpsturer til handelstilbudet i Åsane (Åsane senter, Nyborg,
med mer) i hovedsak genereres i bydelen, se Figur 5-10. 74 % av turene til Åsane starter i
Åsane bydel, 6 % i Eidsvågsneset, 5 % i Bergen sentrum, og 5 % i Ytre Arna/Arna/Espeland.
I henhold til modellberegningene kommer overkant av 5 % av innkjøpsreisene til Åsane fra
nabokommunene nord for Bergen. Det er relativt få innkjøpsreiser til Åsane fra søndre og
vestre deler av Bergen og Sotra.
Drøyt 30 % av innkjøpsturene som starter i Åsane og Tertnes går til Åsane senter. Mens i
størrelsesorden 4 % av innkjøpsturene som starter i hver av kommunene Meland, Lindås og
Osterøy går til Åsane senter.
Det er drøyt 11 000 arbeidsplasser i Åsane bydel. Arbeidsreiser til Åsane kommer
hovedsakelig fra boligområder i nordre deler av Bergen og til en viss grad kommunene nord i
planområdet.
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. I Åsane senter er det et
bredt utvalg for alle varegrupper. Øvrig tilbud i senteret er blant annet NAV-kontor, bibliotek,
og lege/helsesenter. Åsane kollektivterminal ligger i utkanten av senterområdet, med avgang
ca. hvert 5- 10. minutt i retning Bergen sentrum.
Dekningsgradsanalysen, sammen med modellsimuleringene viser at Åsane fungerer som et
bydelssenter/lokalsenter for de som bor i bydelen, og til en viss grad som et regionsenter for
Bergen nord og kommunene nord for Bergen.

Hordaland fylkeskommune

Asplan Viak AS

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

51

Figur 5-10. Hvor starter handleturene som går til Åsane? Resultat av beregning med ATP handel
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5.5.5 Oasen bydelssenter/Fyllingsdalen
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Fyllingsdalen, med Oasen bydelssenter, i
hovedsak generes i vestre deler av Bergen, se Figur 5-11. 62 % av turene starter i
Fyllingsdalen bydel, 14 % i Bergen vest, 7 % i Sandsliområdet, og 10 % i
Bergensdalen/Bergen sentrum. En viss andel av turene kommer også fra
omegnskommunene i vest (Sotra, Askøy). Det er få innkjøpsreiser til Oasen fra nordre og
sørøstre deler av planområdet.
I underkant av 30 % av innkjøpsturene som starter i Fyllingsdalen går til Oasen, mens 11 %
av turene fra Bønes går til Oasen. Turene fra Askøy og Fjell til Oasen/Fyllingsdalen utgjør
hhv. 2 % og 1 % av innkjøpsturene som starter i den enkelte kommune.
Det er i overkant av 7 000 arbeidsplasser i Fyllingsdalen bydel. Arbeidsreiser til Fyllingsdalen
kommer hovedsakelig fra boligområdene i og ved bydelen (Fyllingsdalen, Bønes, Laksevåg
og Loddefjord), samt Nesttun/Skjold og Åsane. Det er også noe innpendling fra Sotra og
Askøy til Fyllingsdalen.
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. Handelstilbudet i og ved
Oasen bydelssenter består hovedsakelig av dagligvarer og utvalgsvarer. Øvrig tilbud i
senteret er blant annet bibliotek og lege/helsesenter. Oasen terminal ligger midt i
senterområdet, med avgang ca hvert 5- 10. minutt i retning Bergen sentrum.
Modellsimuleringene viser at Oasen bydelssenter fungerer som et bydelssenter/lokalsenter
for de som bor i bydelen, og til en viss grad som et regionsenter for Bergen vest.
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Figur 5-11. Hvor starter handleturene som går til Oasen (Fyllingsdalen)? Resultat av beregning med ATP handel
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5.5.6 Vestkanten / Loddefjord bydelssenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Loddefjord bydelssenter, med Vestkanten
senter, kommer fra alle bydelene i Bergen vest, samt Askøy og Sotra, se Figur 5-12.
57 % av turene starter i Bergen vest (Loddefjord, Godvik, Mathopen), 9 % i
Fyllingsdalen/Bønes, 8 % på Askøy, 7 % på Sotra, 6 % i Laksevåg og 7 % i Bergen
sentrum/Bergensdalen. Det er få innkjøpsreiser til Vestkanten fra nordre østre deler av
planområdet.
25 % av innkjøpsturene som starter i Loddefjord og Olsvik går til Vestkanten, og tilsvarende
5 % av turene Laksevåg. Innkjøpsturene fra hhv. Askøy og ulike delområder på Sotra utgjør
drøyt 4 % av turene fra hvert sted.
Det er drøyt 2 000 arbeidsplasser i Loddefjord bydel. Disse er i stor grad lokalisert rundt
Vestkanten bydelssenter. Arbeidsreisene kommer hovedsakelig fra boligområdene i
Loddefjord og Godvik. I tillegg er det en del innpendling fra Sotra og Askøy.
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. Handelstilbudet på
Vestkanten/Loddefjord bydelssenter består hovedsakelig av dagligvarer og utvalgsvarer. I
tilknytning til senteret er det blant annet badeland, ishall, bibliotek og kultursal. Vestkanten
terminal ligger midt i senterområdet, med avgang ca hvert 5- 10. minutt i retning Bergen
sentrum.
Modellsimuleringene viser at Vestkanten/Loddefjord bydelssenter fungerer som et
bydelssenter/lokalsenter for de som bor i bydelen, og som et regionsenter for Bergen vest,
samt deler av Askøy og Lillesotra.
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Figur 5-12. Hvor starter handleturene som går til Vestkanten (Loddefjord)? Resultat av beregning med ATP
handel
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5.5.7 Indre Arna bydelssenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Indre Arna bydelssenter, med Øyrane Torg, i all
vesentlig grad kommer fra østre deler av planområdet, se Figur 5-13. 71 % av turene starter i
Indre Arna bydel, 7 % i hhv. Åsane og Espeland, 11 % i Osterøy og 3 % i
Samnanger/Vaksdal. Det er få innkjøpsreiser til Indre Arna fra nordre vestre, nordre og
søndre deler av planområdet.
36 % av innkjøpsturene som starter i Indre Arna går til Indre Arna, mens fra Ytre Arna går 10
% til Indre Arna. 5 % av turene fra Osterøy går til Indre Arna og drøyt 3 % fra hhv.
Samnanger og Vaksdal.
Det er drøyt 3 000 arbeidsplasser i Indre Arna, hvor hovedtyngden ligger lokalisert innenfor
1-1,5 km fra Arna stasjon. Det foreligger ingen oversikt over hvor arbeidsreisene til Indre
Arna kommer fra, men det antas at hovedtyngden kommer fra bydelen og østre deler av
planområdet (Åsane, Espeland, Osterøy, Samnanger og Vaksdal).
Bergen er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er
typisk sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %. Handelstilbudet i Arna
bydel (Øyrane Torg) består av dagligvarer og utvalgsvarer. I tilknytning til senteret er det
blant annet kommunalt servicekontor, og lege/helsesenter. Arna stasjon og Arna Terminal
ligger midt i senterområdet, med togavgang ca hvert 25-30. minutt og buss en gang i timen til
Bergen sentrum (reisetiden er hhv 10 min med tog og 30 in med buss til Bergen sentrum).
Modellsimuleringene viser at Indre Arna bydelssenter fungerer som et
bydelssenter/lokalsenter for de som bor i bydelen, og som et regionsenter for østre deler av
planområdet (Osterøy, og til en viss grad Samnanger og Vaksdal).
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Figur 5-13. Hvor starter handleturene som går til Indre Arna bydelssenter? Resultat av beregning med ATP
handel
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5.5.8 Straume regionsenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Straume regionsenter, med Sartor storsenter,
kommer fra bydelene i Bergen vest, samt Askøy og Sotra, se Figur 5-14.
38 % av turene starter på Lillesotra og nesten 30 % i øvrige deler av Fjell kommune, 12 %
kommer fra Bergen vest, 6 % fra Askøy og 5 % fra Sund. Det er få innkjøpsreiser til Straume
regionsenter fra øvrige deler av planområdet.
70 % av innkjøpsturene som starter i hhv Foldnes og Bildøy går til Straume, mens for øvrige
deler av Fjell går 26 % til Straume. 16 % av turene fra Sund, 9 % av turene fra Øygarden, 4
% av turene fra Askøy og 8 % av turene fra Bergen vest går til Straume.
Det er drøyt 5 500 arbeidsplasser på Lillesotra og nærmere 11 000 arbeidsplasser i Fjell
kommune. Arbeidsreisene til Lillesotra kommer hovedsakelig fra boligområdene på øya,
øvrige deler av Sotra (Fjell, Øygarden og Sund), samt vestre deler av Bergen (Loddefjord og
Drotningsvik). Det er også noe innpendling fra Askøy.
Fjell kommune har den høyeste dekningsgraden av kommunene i planområdet for både
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper), samt utvalgsvarer og plasskrevende varer
(inkludert møbler, hvitevarer, med mer). Dekningsgraden for utvalgsvarer, som er typisk
sentrums- og kjøpesenterhandel er høyest, med over 120 %.
Sartor storsenter har et bredt utvalg for alle varegrupper. I tilknytning til senteret er det blant
annet bibliotek og lege/helsesenter. Straume terminal ligger midt i senterområdet, med
avgang ca hvert 7. minutt i retning Bergen sentrum.
Modellsimuleringene viser at Straume regionsenter fungerer som et bydelssenter/lokalsenter
for de som bor på Lillesotra, og som et regionsenter for Sotra og deler av Bergen vest og
Askøy.
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Figur 5-14. Hvor starter handleturene som går til Straume regionsenter med Sartor storsenter? Resultat av
beregning med ATP handel
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5.5.9 Kleppestø kommunesenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Kleppestø kommunesenter på Askøy i all
hovedsak kommer fra kommunen, se Figur 5-15.
46 % av innkjøpsturene til Kleppestø kommunesenter starter i Kleppestø/Florvåg og 43 %
kommer fra øvrige deler av Askøy kommune. 6 % starter i Bergen vest, 2 % kommer fra
Sotra og 2 % kommer fra sentrale deler av Bergen.
21 % av innkjøpsturene fra Kleppestø går til Kleppestø, mens 9 % av turene fra øvrige deler
av Askøy går til Kleppestø. Turer fra øvrige områder utgjør under 1 % av turene som starter i
det enkelte sted.
Det er drøyt 6 1 00 arbeidsplasser i Askøy kommune, hvorav 1 700 ligger på Kleppestø.
Arbeidsreisene til Askøy går hovedsakelig internt i kommunen, samt at det er en viss
innpendling fra Sotra og Bergen.
Os har en dekningsgrad på 64 % for detaljvarehandel, 51 % for utvalgsvarer og 44 % for
plasskrevende handel, mens dagligvarer ligger på 85 %. Det er således underdekning for
alle varegrupper.
Handelstilbudet på Kleppestø kommunesenter består hovedsakelig av dagligvarer og
utvalgsvarer. Øvrig tilbud i senteret er blant annet bibliotek, lege/helsesenter, samt ulike
former for private og offentlig service
Fra Kleppestø senter går det buss til Bergen sentrum med avgang ca hvert 30. minutt.
Reisetiden er ca 25 min. I tillegg går det rutebåt til Nøstet med avgang hvert 30. minutt, hvor
reisetiden er 10 min.
Modellsimuleringene viser at Kleppestø kommunesenter fungerer som et lokalsenter for de
som bor på Kleppestø/Florvåg og som er kommunesenter for hele Askøy.
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Figur 5-15. Hvor starter handleturene som går til Kleppestø på Askøy’? Resultat av beregning med ATP handel
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5.5.10 Knarvik regionsenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Knarvik regionsenter, med Knarvik senter,
kommer fra kommunene Lindås, Meland og Radøy, samt Åsane i Bergen, se Figur 5-16.
35 % av innkjøpsturene til Knarvik regionsenter starter i Knarvik og 25 % starter i øvrige
deler av Lindås kommune. 19 % starter i Meland, 10 % på hhv. Radøy og Åsane. Det er få
innkjøpsreiser til Straume regionsenter fra øvrige deler av planområdet.
67 % av innkjøpsturene som starter i Knarvik går til Knarvik, mens 27 % av turene fra øvrige
deler av Lindås går til Knarvik. 28 % av turene fra Meland og 21 % av turene fra Radøy går ti
Kleppestø. 2-3 % av turene fra Åsane og Tertnes går til Knarvik.
Det er drøyt 6 3 00 arbeidsplasser i Lindås kommune, hvorav 3 000 ligger i Knarvik.
Arbeidsreisene til Lindås går hovedsakelig internt i kommunen, samt at det er en viss
innpendling fra Radøy og Meland.
Lindås er en av tre kommuner i planområdet med en dekningsgrad på over 100 % for
detaljvarehandel sett under ett (alle varegrupper). Den høye dekningsgraden for detaljvarer
skyldes i første rekke dagligvarer, hvor Lindås har den høyeste dekningsgraden i
planområdet. Dekningsgraden for utvalgsvarer er på nesten 100 %, mens det er noe
underdekning for plasskrevende varer (85 %).
Knarvik regionsenter har et bredt utvalg for alle varegrupper. I tilknytning til senteret er det
blant annet bibliotek ulike former for private og offentlig service, samt en videregående skole.
Knarvik skysstasjon ligger midt i senterområdet, med avgang ca hvert 15. minutt i retning
Bergen sentrum.
Modellsimuleringene viser at Knarvik regionsenter fungerer som et bydelssenter/lokalsenter
for de som bor på Knarvik, og som et regionsenter for Lindås, Meland og Radøy, og til dels
nordre deler av Åsane bydel i Bergen.
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Figur 5-16. Hvor starter handleturene som går til Knarvik regionsenter med Knarvik senter? Resultat av beregning
med ATP handel
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5.5.11 Osøyro regionsenter
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Osøyro regionsenter i all vesentlig grad kommer
fra Os kommune, se Figur 5-17.
33 % av innkjøpsturene til Osøyro regionsenter starter i Os sentrum, og 66 % kommer fra
øvrige deler av Os kommune. En liten andel kommer (1 %) kommer også fra
Fanahammeren/Kaland. Det er svært få innkjøpsreiser til Osøyro regionsenter fra øvrige
kommuner i planområdet.
Drøyt 15 % av innkjøpsturene som starter i Os går til Osøyro, mens 20-30 % av turene går til
Flåten. Drøyt 50 % av innkjøpsturene som starter i Os går til øvrige områder i kommunen. 2
% av turene fra Kaland går til Flåten.
Det er drøyt 5 000 arbeidsplasser i Os kommune, hvorav 2 000 ligger i sentrum.
Arbeidsreisene til Os går hovedsakelig internt i kommunen, i tillegg er det noe innpendling fra
Tysnes, Fusa og Bergen.
Os har en dekningsgrad på 85 % for detaljvarehandel, 71 % for utvalgsvarer og 81 % for
plasskrevende handel, mens dagligvarer ligger på nesten 100 %.
Handelstilbudet i Osøyro regionsenter består hovedsakelig av dagligvarer og utvalgsvarer. I
Os sentrum er det blant annet servering, privat og offentlig service. Kollektivterminalen i
Osøyro ligger midt i sentrum med bussavgang i retning Bergen sentrum hvert 15. min.
Modellberegningene viser at innkjøpsturer til Flåten (Amfi senter i Os) generer flere turer
utenfor kommunen enn Osøyro sentrum, se Figur 5-18. Flåten litt flere turer fra hhv. Kaland
og Fanahammeren enn Osøyro sentrum. I tillegg er andelen som kommer fra Os sentrum
noe lavere, med en dertil høyere andel fra andre deler av Os kommune. Handelstilbudet på
Amfi senter i Os består dagligvarer, utvalgsvarer, samt noe handel med møbler/hvitevarer. I
tilknytning til senteret er det noe privat service. Fra Flåten går det buss til Bergen sentrum ca
hvert 15. minutt, og ca. hvert 10. minutt til Osøyro sentrum.
Modellsimuleringene viser at Osøyro regionsenter til en viss grad fungerer som et
bydelssenter/lokalsenter for de som bor i Os kommune, og at senteret ikke har noe regional
funksjon. Flåten (Amfi senter i Os) har et noe større regionalt nedslagsfelt enn Osøyro, men
ingen av senterområdene har noen utpreget regional funksjon i dag.
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Figur 5-17. Hvor starter handleturene som går til Osøyro regionsenter? Resultat av beregning med ATP handel
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Figur 5-18. Hvor starter handleturene som går til Flåten (Amfi senter i Os)? Resultat av beregning med ATP
handel
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5.5.12 Øvrige senterområder
I henhold til modellberegningene har de øvrige senterområdene i planområdet kun et mindre,
lokalt handelsomland. Disse sentrene har således i første rekke en lokal funksjon innenfor
den enkelte kommune. Dette gjelder blant annet Manger (Radøy), Frekhaug (Meland), Rong
(Øygarden), Skogsskifte (Sund), Lonevåg (Osterøy), Dale (Vaksdal) og Tysse (Samnanger),
i tillegg til lokalsentrene i Bergen (inkludert bybanestoppene).
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VEDLEGG 1 OM HANDELSANALYSER OG
SENTERSTRUKTUR
Bakgrunn
Den første rikspolitiske bestemmelsen10 om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre
utenfor byer og tettsteder trådte i kraft i februar 1999. Den ble fulgt opp med fylkesplaner og
fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og service etter plan- og
bygningsloven av 1985. Evalueringer av kjøpesenterstoppen viste at den har blitt fulgt opp,
og at utbyggere har rettet oppmerksomheten mer mot muligheter i sentrumsområder og
tettbygde områder, men at det også har vært en utvikling der kjøpesentre etableres utenfor
byer og tettsteder.
I perioden etter kjøpesenterstoppen trådte i kraft har det vært sterk vekst i detaljhandelen.
Det har også utviklet seg nye handelskonsepter og bransjeglidning der detaljhandel og
handel med plasskrevende varer smelter sammen. Denne utviklingen, sammen med miljøog klimautfordringene og betydningen av å utvikle robuste og attraktive byer og tettsteder,
dannet bakteppet for den nye rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre som trådte i kraft 1.
juli 2008.
Formålet med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er å legge til rette for en sterkere regional
samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs.
unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke
disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og
begrense klimagassutslippene.

Pilotarbeidet for miljøvennlige byer. Syv lærdommer og anbefalinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sentrums kvaliteter er avgjørende for byens omdømme og konkurransekraft
Kollektivtransport og lokalisering av virksomheter bestemmer bærekraft og livskvalitet
Områderettet utvikling gir helhet og utløser et samlet potensial
Kommunen må ha en aktiv rolle i byutviklingen
Byens framtid må drøftes i offentligheten
Samarbeidet mellom aktørene bør organiseres i faste former
Nettverksarbeid får fram beste praksis i byene

10

Rikspolitisk bestemmelse er det samme som statlig planbestemmelse (§ 6-3) etter plan- og bygningsloven av
2008.
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Senterstruktur
Senterstrukturen kan påvirkes gjennom planlegging på regionalt eller kommunalt nivå,
avhengig av hva aktørene i fylket blir enige om. I løpet av kjøpesenterstopperioden
utarbeidet de aller fleste fylkene «kjøpesenterplaner» og fastsatte en senterstruktur for
senter på ulike nivå.
Regional plan for Senterstruktur og lokalisering av service og handel ble vedtatt i 2002.
Regionens senterstruktur er en viktig forutsetning for en framtidig lokaliseringspolitikk for
handel og kjøpesentre. I mange fylker er senterstrukturen definert i tidligere fylkesplaner,
men den kan være under endring, ha for detaljert avgrensning i fylkesdelplan eller på annen
måte være moden for revisjon gjennom en ny regional plan.
I de fleste regioner vil det være naturlig at avgrensningen av sentre skjer gjennom revisjon av
kommuneplanens arealdel. Inntil kommunene har revidert kommuneplanen og fastsatt
sentrumsavgrensing med bestemmelser, herunder bestemmelser for lokalisering av handel
etter føringer i ny regional plan, bør avgrensninger i gjeldende fylkesplan/fylkesdelplan
videreføres.
Ved vurdering av prinsipper for avgrensing av sentrum vil forholdet til kollektivtilbudet og
mulighetene for forbedret kollektivdekning være avgjørende. God tilgjengelighet med
kollektivtransport vil være avgjørende for å redusere transportarbeidet i forbindelse med
handlereiser. Hva et godt kollektivtilbud er, må drøftes og fastsettes regionalt/lokalt. Det vil
også avhenge av hvilken rolle sentrum i byen/tettstedet har i det regionale senterhierarkiet.

Figur 0-1. Figuren viser prinsipper for avgrensing av sentrumssonene i fylkessenter, regionsentre eller
områdesentre i den vedtatte regionale planen for handel og sentrumsutvikling i Vestfold.
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Figur 0-2. Figuren viser hvordan områder for handel kan lokaliseres i forhold til sentre i by og tettstedsstrukturen,
tettstedsavgrensing og miljøvennlig transport. Det forutsettes at kommuneplanen setter tak på hvor stort areal
som kan benyttes til handel (BRA). Også dette eksemplet er hentet fra arbeidet med Regional plan for handel og
sentrumsutvikling i Vestfold, og gjelder for lokalisering av handel med andre varegrupper enn detaljvarer
(plasskrevende varer, se definisjon under Bransjestyring og bransjeglidning)

Tabell 1. TØI 11 foreslår følgende klassifisering av standard for kollektivdekning.
Standard

Svært god

God

Middels

Begrenset
(Dårlig)

Frekvens, avganger pr døgn
Regionsenter

>68

34-68

17-34

<17

Distrikts- og
lokalsenter

>34

17-34

8-17

<8

Avstand, km reise til senter med kollektivtransport
Regionsenter

>5

5-10

10-20

20-30

Distrikts- og
lokalsenter

>2

2-5

5-10

10-15

11

TØI rapport 1016/2009
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Tabell 2. Eksempel på klassifisering av godt/dårlig kollektivtilbud etter avstand fra holdeplass (horisontal akse) og
antall avganger i timen (vertikal akse)
Frekvens
Minst 4 pr time

<1 km

1-1,5 km

<1,5 km

Svært godt

Godt

Svært dårlig

Godt

Middels godt

Svært dårlig

Middels godt

Dårlig

Svært dårlig

Dårlig

Svært dårlig

Svært dårlig

2-3 pr time
1 pr. time
Annenhver
time/sjeldnere

I tillegg til kollektivdekningen vil muligheten til å gå og sykle være avgjørende for potensialet
for miljøvennlig transport. Dersom flere innkjøpsreiser skal gjennomføres til fots eller med
sykkel er det en forutsetning at handelstilbudet lokaliseres nær bosteder og arbeidsplasser. I
tillegg kreves det fysisk tilrettelegging med gode gang- og sykkelveiforbindelser.

Tabell 3. Akseptable gang- og sykkelavstander i henhold til TØI rapport 1016/2009
Avstand i km

Gange

Sykkel

Regionsenter

1,0 – 1,5

2,0 -3,0

Distrikts- og lokalsenter

0,8-1,0

1,5 – 2,0

Nærsenter

0,5-0,8

1,0-1,5

Bransjestyring og bransjeglidning
Det er ikke anledning til bransjestyring gjennom planer etter plan- og bygningsloven. Det kan
følgelig ikke i rettslig bindende plan for eksempel fastsettes at det kun kan tillates møbler og
hvitevarer i visse områder for handel. Dette må det tas hensyn til når regionale og
kommunale planer utformes.
I bestemmelser til reguleringsplan kan det skilles mellom detaljhandel og andre varegrupper
enn detaljhandel (plasskrevende varer), der andre varegrupper uttømmende er definert som:






Biler og motorkjøretøyer
Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner
Trelast og byggevarer
Planteskoler/hagesentre
Fritidsbåter

Hva som inngår i definisjonen av varegruppen trelast og byggevarer er gjenstand for
diskusjon, og dette praktiseres forskjellig i ulike kommuner. I utgangspunktet skulle
varegruppen kun omfatte engroshandel til proffmarkedet, men det er en økende tendens til at
nye byggevarebutikker både tilbyr engroshandel og detaljvarer. I en reguleringsplan er det
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mulig å angi prosentvis størrelsesforhold mellom lager og butikkareal, og dermed begrense
omfanget av detaljvarer i butikken.
Bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter har etter hvert gjort det vanskelig å
styre innholdet i områder med andre varegrupper enn detaljhandel. Det innebærer at
lokaliseringspolitikken også for disse områdene vil bli svært viktig over tid, og at all
detaljvarehandel må ha en lokalisering som er godt tilpasset ønsket senterstruktur og
transportsystem.
Det kan ikke legges føringer i regional eller kommunal plan etter plan- og bygningsloven som
favoriserer én aktør eller merkevare. Eksempel på dette er at det i overordnet plan lages
unntaksbestemmelser som begrunnes i at én aktør skal få etablere seg og ikke andre.
Plan- og bygningsloven kan ikke brukes til bransjestyring. Eksempelvis kan det ikke brukes
bestemmelser etter plan- og bygningsloven til å beskytte eksisterende butikker ved ikke å
tillate tilsvarende bransjer i et nytt kjøpesenter i byen.

Oppfølging og virkemidler i kommunal planlegging
Den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre forutsetter i praksis at kommunenes
lokaliseringspolitikk for handel og kjøpesentre avklares gjennom kommuneplanleggingen.
Det er krevende å gjennomføre ønsket utbygging av kjøpesentre og handelsvirksomhet i
byer- og tettsteder med høye tomtepriser, store investeringer i infrastruktur og kompliserte
plan- og gjennomføringssituasjoner, som også kan involvere mange eiere. Utbygging i byer
og tettsteder er vesentlig mer utfordrende enn for eksempel utbygging i ubebygde områder
langs hovedveisystem der kryssløsninger allerede er etablert. Det er følgelig et stort behov
for å styrke gjennomføringsevnen i byer og tettsteder, ved å gi utbyggere større
forutsigbarhet og kanalisere investeringer i offentlig infrastruktur til disse områdene.
Kommunenes bruk av utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for å styrke
gjennomføringsevnen. I mange byer og tettsteder er det utviklet områdemodeller der
finansiering av felles infrastruktur fordeles på flere offentlige og private parter. Rammer for
kommunens bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtak) kan nå tas inn i bestemmelser
til kommuneplanens arealdel (§ 11-9 nr. 2).
En bærekraftig by- og tettstedsutvikling er avhengig av at den overordnede kommunale
planleggingen i større grad fokuserer på gjennomføringsutfordringene i byer og tettsteder, og
at dette følges opp av kommunene gjennom tilrettelegging.
I ny plan- og bygningslov er det flere nye virkemidler som kan være aktuelle i forbindelse
med lokalisering av kjøpesentre og handel. Det er viktig at virkemidlene vurderes i forhold til
mulig gjennomføring, slik at det ikke settes krav som i realiteten innebærer byggeforbud. Da
bør det heller vurderes om området bør vente til senere revisjoner av kommuneplanen og
området i større grad er byggeklart.
Aktuelle nye virkemidler i plandelen er:
−

Bruk av formål etter § 11-7 dvs. sentrumsformål, kjøpesenter og forretninger enkeltvis
eller som kombinerte formål jf. kapittel 2.1.
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Bruk av hensynssoner etter § 11-8;
o

§ 11-8 b) med bestemmelser om transportløsning knyttet til offentlig transport,
gang og sykkel, og tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny
bebyggelse

o

§ 11-8 d) krav om felles planlegging for flere eiendommer

Bruk av generelle bestemmelser etter § 11-9 knyttet til;
o

§11-9 nr 1. med krav om regulering, herunder at det skal foreligge
områderegulering før detaljregulering vedtas

o

§ 11-9 nr 5. om byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav og universell
utforming

o

§ 11-9 nr 6 og 7 om miljøkvalitet, estetikk og kulturmiljø

o

§ 11-9 nr. 8 om forhold som skal belyses i videre reguleringsarbeid

Generelle bestemmelser kan gis til hele eller deler av kommunen.
Det kan gjennom de generelle bestemmelsene settes krav om at særskilte forhold skal
belyses og avklares gjennom videre regulering.
Nye områder for handel og kjøpesentre i kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes.
Felles omforent metode for dette bør avklares gjennom regional plan.

Handelens betydning for byutvikling og regional utvikling
Utgangspunktet for de fleste mer detaljerte analyseverktøy for handel og senterstruktur er
knyttet til sentralstedsteorien12. Lokalisering av sentra og servicetjenester styres av
tilgjengelighet, og reisevillighet i det befolkningsgrunnlaget som skal betjenes. Valg av sted
for handel beskrives som en funksjon av handlestedets attraktivitet og kundens
reiseavstand13. I henhold til Hotelling14 har servicerettete næringer en tendens til å samles og
danne sentre. Et mye brukt eksempel på dette er en badestrand med to iskremselgere. Alle
kundene er spredt utover stranda, men selgerne velger allikevel å stå ved siden av
hverandre da dette gir flere kunder og større utbytte. Slik fungerer også de fleste by- og
tettstedssentre. Varehandelen konsentreres slik det er vist i Figur 0-3.
Byenes betydning for utviklingen av den regionale økonomien handler både om produksjon
og forbruk. I organiseringen av produksjonen lokaliseres gjerne spesialiserte funksjoner til
byene. Viktige deler av administrasjon, ledelse, forskning, utvikling og kultur sentraliseres
gjerne også i byene. Når det gjelder forbruk blir byen en stadig sterkere arena for veksten
innen konsumøkonomi; varehandel, rekreativt konsum (restaurant, kafé, ),
opplevelsesøkonomi (sport, teater, kunst, festivaler) og nattøkonomi (vertshus,
nattklubber)15.

12

Christaller, W. 1933. Die zentralen Orte in Süddeutschland
Huff, D(1963) A probality Analysis of shopping center trading areas
14
Hotelling, H. 'Stability in Competition' in Economic Journal in 1929.
15
Agderforskning og Rogalandsforskning (2005): Samspill i fem norske byregioner.
13
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Det kan også være et sammenfall mellom sterk konsentrasjon av varehandel, sterk regional
trekkraft som handelssenter og befolkningsvekst. Amerikaneren Richard Florida har vunnet
gehør for betydningen av at byene utvikles slik at de har tiltrekningskraft på kreative
mennesker16.
Det er en tendens til at utbyggere som vil etablere eller utvikle nye kjøpesentre nå ønsker å
lage utbyggingsprosjekt med flere formål17. Ved å lokalisere både boliger, hotell, bibliotek,
barnehage, badeanlegg og underholdningstilbud sammen med et bredt spekter av
varehandel, vil senteret styrke sin tiltrekningskraft i forhold til mangfoldet i sentrum.
Betydningen av bredden i tilbudet, både når det gjelder handel og andre attraksjoner, gjør at
en også ser en tendens til at handelstilbud som tidligere søkte mot lokalisering utenfor byen,
nå søker inn mot byene. Kjøpesentra i byen var delvis et svar på kjøpesenterstoppen, men
også et resultat av markedsendringer. En ser også en tendens til at man går bort fra å bygge
kjøpesentre som en stor lukket enhet med skarpe grenser. Åpenhet og integrering i øvrig
bebyggelse prioriteres.
Handelskapitalen har vært en av de viktigste lokale kildene til investeringer og utvikling i
byene. Trenden er at også handelskapitalen i større grad blir nasjonal og internasjonal.
Utvikling av strategier og investeringsbeslutninger skjer utenfor byen/regionen på samme
måte som overskudd av virksomheten trekkes inn til de sentrale aktørene18.
Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet til å
vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi større
økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet, sterkere impuls til den kreative byen og
større bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser19.
Med målsetting om å styrke eksisterende by – og tettstedstrukturer, vil det derfor være viktig
å vurdere omsetningsendringene i alle sentrene i denne strukturen.

16

Agderforskning (2006) Vestfoldbyene blir Vestfoldbyen.
Harald Nilsen, Foredrag på Lillestrøm 8. september 2009.
18
Odd Midtskog, Foredrag på seminar i Tønsberg 5. juni 2008.
19
Vestfold fylkeskommune (2009) Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold17
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Figur 0-3. Konsentrasjon av varehandel i forskjellige norske byer, basert på antall ansatte pr km
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Lokalisering i sentrum av byer og tettsteder
Vårt handlemønster styres ikke bare av hvor vi bor, men også av hvor arbeidsplassene er
lokalisert, hvordan vi reiser dit og hvor andre nødvendige gjøremål er plassert. Det gjelder
annen offentlig og privat service. Lokalisering av disse har derfor også betydning for handleog reisemønster i hverdagen.
Spesielt viktig er det for små og mellomstore byer og tettsteder å følge opp lokalisering av
handel og service. Lokalisering av handel utenfor de mindre stedene vil også ha betydelige
negative konsekvenser fordi attraksjons- og utviklingskraften på stedet svekkes.
For å sikre ønsket og vedtatt senterstruktur bør investeringer i handel styres mot
eksisterende sentre, helst innenfor sentrum eller i tilknytning til sentrum. Større
konsentrasjon gir størst mulighet til å vinne konkurransen om den mest attraktive
handelskapitalen. Det vil gi kunne gi større økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet
og større bidrag til investeringskapital til krevende by - og stedsutviklingsprosesser.
Tilknytningen til eksisterende sentre er viktig både i byer, store og små tettsteder.
For på sikt å gjøre det mulig å redusere transportbehovet og forbedre kollektivtilbudet er det
viktig at handel og andre viktige funksjoner lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt og
kollektivakser. Selv om en ikke på kort sikt klarer å redusere utslippene i forbindelse med
transport, vil dette være et virkemiddel på lang sikt, og derfor inngå i de langsiktige
strategiene.
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VEDLEGG 2 BESKRIVELSE AV ATP-HANDELSMODELLEN
ATP-handelsmodell som analyseverktøy
Handelsmodulen i ATP-modellen bygger på en gravitasjonstankegang, der reiseavstanden
mellom handelstilbud og kunde og handelstilbudets omfang er bestemmende for hvor
kundene handler. I modellen beregnes forutsetninger for varehandel som en funksjon av
følgende tre forhold:




Hvor kjøpekraften finnes (boliger og arbeidsplasser)
Hvor handelstilbudet finnes (omsetning)
Innkjøpsreisenes avstandsfølsomhet (målt i reiseavstand/reisetid)

Inngangsdata til modellen er basert på stedfestet informasjon om bosetting, handelsbedrifter
og andre virksomheter (adressenivå, som aggregeres til grunnkretsnivå). Det etableres en
avstandsmatrise basert på definerte handelssoner, med ett handelstyngdepunkt i hver sone.
Dette tyngdepunktet er utgangspunktet for beregning av avstander i modellen
(gjennomsnittlig avstand hjem–handelstilbud for bosatte i hver enkelt grunnkrets og
arbeidsplass–handelstilbud for ansatte i hver grunnkrets). For hver grunnkrets beregnes en
gjennomsnittlig reiseavstand til alle handelstilbud i analyseområdet. Handelstyngdepunktet i
hver sone er valgt med basis i handelstilbudets fordeling. Noen kommuner er definert som én
handelssone, andre er delt opp i flere handelssoner.
I modellen kan det beregnes hvordan et nytt handelstilbud vil kunne påvirke eksisterende
handelskonsentrasjoner i analyseområdet. Modellen bygger på empiri om handlevaner for
ulike typer varer og på kunnskap om reisemotstand for innkjøpsreiser (som igjen gir en
indikasjon på sannsynligheten for å reise til de ulike handelstilbudene i analyseområdet).
Med modellen kan en beregne eventuelle endringer i omsetning og markedsandel for de
enkelte handelstilbudene i analyseområdet, som følge av etablering av et nytt tilbud
(eventuelt utvidelse av eksisterende). Beregningene kan gjøres for ulike varegrupper.
Modellen gir dermed et godt grunnlag for å analysere konkurranseforholdet mellom ulike
områder. Modellen viser også hvordan en ny handelsetablering, eller en utvidelse av
eksisterende, påvirker transportomfang, og påfølgende CO2-utslipp i regionen.

Beregningsgrunnlag og sentrale forutsetninger


Modellavgrensing: Kommunene innenfor analyseområdet behandles som et «lukket
område», hvor det antas at all handel som foregår i analyseområdet foretas av personer
som enten bor eller jobber der. Dette innebærer at etablering av nye handelstilbud kun
påvirker fordelingen av handel innenfor analyseområdet. Det vil blant annet si at total
omsetning i analyseområdet ikke øker selv om det etableres et nytt tilbud (kjøpekraften i
analyseområdet er konstant). Dette betyr at det er nødvendig å definere et
analyseområde der det er rimelig å anta at hovedtyngden av handelen gjennomføres av
personer som enten bor eller jobber innenfor området. Dette vil aldri kunne bli helt
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eksakt, men en vil fange opp hovedtyngden av omsetningen, og innkjøpene som foregår
på «daglig» basis.


Soner: I modellene er sonene på grunnkretsnivå i kommunene som inngår i planarbeidet,
og på kommunenivå i de tre kommunene Tysnes, Austevoll og Fusa.



Varegrupper: Tre grupper; dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer, jf. nærmere
definisjon i kapittel 5.1.



Turgenerering: Generering av innkjøpsturer per person er basert på reisevanedata. Den
nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009/2010 viste at befolkningen i gjennomsnitt
gjennomførte 3,3 reiser per person per dag (bosatte over 13 år, alle ukedager). Videre
utgjør handle- og servicereiser 30 % av de daglige reisene, dvs. ca 1 reise per dag (én
reise tur-retur fra eget hjem til handelsvirksomhet regnes her som to reiser). I modellen er
det regnet med at alle turer enten starter i bosted eller på arbeidssted. Med basis i RVUdata er følgende faktorer lagt til grunn for beregning av innkjøpsturer generert i den
enkelte sone (tur-retur):
o
o

0,84 innkjøpsturer per døgn per bosatt (generert med basis i bosted)
0,34 innkjøpsturer per døgn per ansatt (generert med basis i arbeidssted)20



Omsetning: Omsetning i eksisterende handelsvirksomheter i 2012 er innhentet fra SSB,
aggregert for hver varegruppe. Omsetningen er deretter fordelt på soner med basis i
antall sysselsatte i handelsvirksomheter i den enkelte sone (grunnkrets i planområdet,
kommunenivå utenfor). NACE-kodene i de tre varegruppene ble koblet til NACE-koder i
bedriftsregisteret (arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret) for å få fordelt ansatte i
varehandelen i hver sone på varegrupper.



Scenarier: For nye handelstilbud eller utvidelse av eksisterende tilbud legges det inn et
salgsareal, som legges til grunn for beregning av omsetning. Det er lagt til grunn en
omsetning på 30 000 kr pr m2 salgsareal (2012-situasjon) for alle varegrupper21.



Befolkning: Antall bosatte per grunnkrets/kommune er hentet fra SSB (2012-data).
Befolkningen er fremskrevet til 2040 basert på SSBs MMMM-prognose, jf. kapittel 2.2.



Arbeidsplass: Antall arbeidsplasser på grunnkretsnivå er hentet fra stedfestet
bedriftsregister (kilde SSB, 2012).



Forbruksutvikling: I tillegg til den økningen i kjøpekraft som er direkte knyttet til
befolkningsvekst vil handelsutviklingen påvirkes av endringer i forbruk per innbygger. I
årene etter 2000 har konsumet per innbygger i husholdninger i Norge økt med ca. 2,5 %
per år i gjennomsnitt. Varehandelen øker ikke nødvendigvis i takt med samlet forbruk i
husholdningene, men det gir likevel en indikasjon på hvordan utviklingen vil bli. Samtidig
er den en rekke usikkerhetsmomenter som påvirker dette bildet, bl.a. endringer i

20

I en sone med 1000 bosatte og 50 % av dem sysselsatte, vil det bli omtrent (1000 x 0,84) + (500 x 0,34) = 1010
turer (forflytninger) pr døgn, eller i gjennomsnitt så vidt over 1 tur pr person pr døgn. Dette samsvar med
observasjoner i TØI-rapport 1080/2010 Handelslokalisering og transport. Kunnskap om handlereiser (kapittel 2).
21
Basert på tall for ARAplan 2011, Aktørportal for norsk forbrukerrettet varehandel (Andhøy AS)
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forbruksmønster, utvikling i inntektsnivå, arbeidsledighet og lignende, samt trender som
f.eks. økt netthandel. Ved beregning av fremtidig potensial for handel er det regnet med
en vekst i varehandel per innbygger på 2 % per år. Dette tilsvarer en økning på 73 % i
perioden 2012–2040.


Arealeffektivitet: Det er også regnet med en effektiviseringsgevinst, dvs. at en på sikt vil
kunne selge mer varer per salgsareal (mindre varer og bedre utnyttelse av arealene).
Effektiviseringsgevinsten bidrar til å redusere behovet for nye handelsarealer. I
beregningen av fremtidig arealbehov for handel er det regnet med en arealeffektivisering
på 0,5 prosent per år. For 2012–2040 gir dette en samlet effektiviseringsgevinst på 15 %.



Avstandsmatrise: Avstand i reisetid mellom alle soner i analyseområdet er beregnet ved
hjelp av ATP-modellen, basert på ELVEG-nettverket (database med alle kjørbare veger).



Avstandsfølsomhet: β-verdiene i uttrykket for reisemotstand er basert på den nasjonale
reisevaneundersøkelsen fra 2001. Avstandsfølsomheten er høyest for dagligvarer, litt
lavere for utvalgsvarer, og enda lavere for plasskrevende varer. Det legges dermed til
grunn at en er villig til å reise lengst for å handle plasskrevende varer, kortest for å
handle dagligvarer. Følgende β-verdier er benyttet:
o
o
o

Dagligvarer
Utvalgsvarer
Plasskrevende varer

β = 0,6
β = 0,3
β = 0,15

Generering av reiser (kjøpekraft)
I modellen forutsettes det i utgangspunktet at det er balanse i handelsregionen.
Handelsmodellen består av en genereringsdel og en attraheringsdel. Kjøpekraften er et mål
på den enkelte sones handelsgenerering. Som en forenkling forutsettes det at innkjøpsturer
skjer med utgangspunkt i bosted eller arbeidsplass.
Genereringsdelen av modellen:
Handel som genereres i en sone, dvs. etterspørsel etter varer i form av antall innkjøpsturer,
er uttrykt som en lineær funksjon:
O i = k x ni
der Oi er antall innkjøpsreiser som etterspørres i sone i, ni er kundegrunnlaget (bosatte +
arbeidsplasser) i sone i, og k er en koeffisient som er et uttrykk for antall innkjøpsturer per
person.
Kundegrunnlaget er splittet opp i antall bosatte (b) og antall personer med arbeidssted i
sonen (a), og ni = bi + ai. Hvis kb og ka er genereringskoeffisienter som uttrykker antall
innkjøpsturer per person for henholdsvis bosatte og personer med arbeidssted i sonen, kan
antall innkjøpsreiser uttrykkes som:
Oi = kb x bi + ka x ai
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Etter at samlet antall innkjøpsturer generert av bosatte og arbeidsplasser i sonen er
beregnet, fordeles turene på varegrupper. Denne fordelingen kan gjøres på basis av
reisevanedata, men i reisevaneundersøkelser skilles det som regel bare mellom
dagligvarehandel og andre detaljvareinnkjøp. Dersom en ønsker en mer detaljert inndeling
kan en gjøre egne reisevaneundersøkelser, eller fordele innkjøpene skjønnsmessig,
eventuelt på bakgrunn av historiske data. I de fleste tilfeller vil generelle data være godt nok.
Med basis i reisevanedata (RVU), kan det legges til grunn at en arbeidstaker i gjennomsnitt
genererer cirka 0,3 innkjøp per dag og at en bosatt i gjennomsnitt generer 0,8 innkjøp pr dag.
Basert på sammensetningen av boliger og arbeidsplasser i modellområdet som helhet betyr
dette at 84 % av innkjøpene genereres med utgangpunkt i bolig og 16 % med utgangspunkt i
arbeidsplasser.

Attrahering av reiser (salgsareal/omsetning)
Handelsmodellen benytter varehandelens salgsareal og omsetning som et mål på
handelstilbudets attraktivitet.
Attraheringsdelen av modellen:
Attraktiviteten til et handelstilbud j er avhengig av størrelse og beliggenhet, og uttrykkes som:
𝑊𝑗𝛼 ·𝑒 −𝛽𝑐𝑖𝑗
der W er salgsarealet og cij er avstanden mellom handelstilbudet og sone i, og α og β er
parametere i gravitasjonsformelen. Som det fremgår av likningen over er det salgsareal som
har betydning for attraktiviteten, ikke omsetning. I praksis har en ofte bedre oversikt over
omsetning enn salgsareal for dagens handel, men kun et anslag på areal for fremtidig
handel. For dagens situasjon er det tatt utgangspunkt i omsetning, men dette er regnet om til
salgsareal med basis i gjennomsnittstall for omsetning per areal. Det vil si at det er registrert
omsetning som ligger til grunn for beregning av attraktiviteten til eksisterende handelstilbud.
Geografisk fordeling av handelen:
Fordeling av innkjøp på ulike handelstilbud beregnes med utgangspunkt i et handelstilbuds
relative attraktivitet:
𝑆𝑖𝑗 = 𝑂𝑖

𝑊𝑗𝛼 ·𝑒 −𝛽𝑐𝑖𝑗
∑𝑗 𝑊𝑗𝛼 ·𝑒 −𝛽𝑐𝑖𝑗

der Sij er samlet antall innkjøpsturer fra sone i til handelstilbud j og Oi er summen av alle
innkjøpsturer som blir generert av befolkningen i sone i. Summerer vi alle S for regionen får
vi totalt antall innkjøpsturer gjennomført i regionen. I modellen forutsettes det at antall
innkjøpsturer er proporsjonal med omsetningen i hver varegruppe.
De to koeffisientene i uttrykket α og β, estimeres som regel på bakgrunn av empiriske data
for handel og reisevaner.
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Koeffisienten α er en ”skaleringsfaktor”, som sier noe om hvor stor vekt handelssenterets
størrelse får i totaluttrykket – sett i sammenheng med reisemotstanden. En α som er større
enn 1 tilsier at størrelsen er relativt sett viktigere enn avstandsfaktoren (slik at et
handelssenter som dobler sitt salgsareal vil mer enn doble attraktiviteten), mens α mindre
enn 1 betyr at en dobling av salgsarealet gir mindre enn en dobling av attraktiviteten.

Reisemotstand
Reisemotstanden er et uttrykk for hvordan reiselengden påvirker valg av handelssted. Denne
uttrykkes som en logaritmisk funksjon:
𝑓(𝑑) = 𝑒 −𝛽∗𝑑
der:




β er et uttrykk for avstandsfølsomhet
d er gjennomsnittlig reiseavstand målt i km

Avstandsfølsomheten, som styres av β-verdien, varierer for ulike varetyper. Dagligvarer er et
eksempel på varer med stor avstandsfølsomhet. Kunder unngår i stor grad å kjøre langt,
fordi det er noenlunde like tilbud mange steder. Andre varegrupper hvor utvalg og pris betyr
mer, har lavere avstandsfølsomhet. Jo lavere β-verdi, jo større tilbøyelighet har en til å reise
langt for å foreta et innkjøp. I modellberegningene er det brukt β-verdier basert på RVU-data
for 2001, som er de samme som ble brukt i Trondheimsmodellen (Asplan Viak, 2011).
Gjennomsnittlig avstand for alle bosatte og ansatte i hver grunnkrets til alle handelstilbud i
analyseområdet er beregnet med ATP-modellen. Reiseavstandene er beregnet med basis i
dagens vegnett, basert på veivalget som gir kortest reisetid.

Transportarbeid og CO2-utslipp
Transportarbeidet beregnes på grunnlag av antall handleturer per dag (ca. 1 pr person pr
dag) og bilandel hentet fra reisevanedata.
CO2-utslippet beregnes på grunnlag av antall kjørte km mellom de ulike sonene og
gjennomsnittstall for CO2-utlipp pr km22.

22

TØI-rapport 924/2007 Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 20102019 gir forslag til utslippsfaktorer for CO2 for år 2007, og forventet reduksjon frem mot 2020. For lette biler er
forslag til utslippsfaktor 150 g CO2 pr km for kjøring i jevn hastighet (50 – 80 km/t) og 190 g CO2 for bykjøring,
med en forventning om 15-30 % reduksjon i utslipp per km frem til 2020.
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