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1. Bakgrunn 

Asplan Viak AS er engasjert av Horten kommune for å vurdere fire lokaliseringsalternativer 

for etablering av et handelstilbud med bredt vareutvalg (Biltema). Handelsanalysen er 

utarbeidet av Kristen Fjeldstad. Øyvind Dalen har vært faglig kvalitetssikrer. Vurderingene 

er gjort med utgangspunkt i modellberegninger i ATP-handelsmodell for Vestfold.  

 

ATP-handelsmodell for Vestfold er satt opp med et datagrunnlag for tidsperioden 2017 og 

20271.  

• Datagrunnlaget for 2017 er basert på befolknings- og arbeidsplassmønster, fordelt 

på grunnkretsnivå. Dette årstallet utgjør derfor dagens situasjon i modellen og i 

denne rapporten. 

• Datagrunnlaget for 2027 er basert på befolkningsframskrivinger fra SSB (4M-

prognose), hvor veksten for den enkelte kommune er fordelt på grunnkretsnivå, 

basert på dagens befolknings- og arbeidsplassmengde. 

 

Modellen er brukt til å vurdere hvordan de fire lokaliseringsalternativene vil påvirke 

konkurranseforholdet i Horten kommune. 

I hvor stor grad netthandel vil påvirke omsetningsveksten og konkurranseforholdet i 

kommunen er ikke vurdert i denne rapporten. Det antas at netthandelen i økende grad vil 

påvirke handelen i Horten fremover, men at effekten vil være den samme uavhengig av 

lokaliseringsalternativ. 

  

 

1 ATP-handelsmodell er utviklet av Asplan Viak i 2018, på oppdrag for tidligere Vestfold 
fylkeskomme. Modellen ble etablert i forbindelse med rullering av Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk, hvor intensjonen var at modellen skulle benyttes for å vurdere konsekvenser ved 
planer for handelsetableringer over 3000 m2 i Vestfold.   
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2. Metode 

2.1. ATP-handelsmodell som analyseverktøy 

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

mellom handelstilbud og kunde, samt handelstilbudenes størrelse er bestemmende for 

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

av tre forhold: 

• Hvor kjøpekraften finnes (boliger og arbeidsplasser) 

• Hvor handelstilbudet finnes (omsetning) 

• Innkjøpsreisenes avstandsfølsomhet (målt i reiseavstand/reisetid) 

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

handel i modellområdet. Med modellen kan en beregne eventuelle endringer i omsetning 

og markedsandel for de enkelte handelstilbudene i modellområdet, 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 handelsområder. 

I Horten kommune er det etablert fire handelssoner (Horten sentrum, Horten handelspark, 

Åsgårdstrand og Horten øvrig). 

Se vedlegg 1 for mer detaljert beskrivelse av ATP-handelsmodell.  
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3. Handelsanalyse 

Befolkningsvekst og generell vekst i kjøpekraft fra 2017 til 2027 gir en forventet 

omsetningsvekst på drøyt 25 % for Horten kommune under ett. Trendalternativet tilsier at 

alle handelssonene i Horten vil øke omtrent like mye. I henhold til befolkningsskrivninger fra 

SSB i 2018 vil befolkningsmengden i Horten øke fra 27 353 bosatte i 2017 til 29 348 i 2027, 

drøyt 2000 personer, noe som utgjør en samlet økning på 7,3 %. Forventet omsetningsvekst 

i Horten kommer derfor i hovedsak som følge av generell vekst i kjøpekraft. Hvor stor denne 

faktisk blir til slutt vil avhenge av den økonomiske utviklingen i regionen og nasjonalt i tiden 

fremover.  

Vekst i kjøpekraft gir over tid grunnlag for å etablere flere handelstilbud. Etablering av nye 

handelstilbud vil påvirke konkurranseforholdet mellom de etablerte handelstilbudene i 

kommunen, med påfølgende endringer i markedsandeler. Konsekvensen vil avhenge av 

størrelsen på det nye tilbudet i forhold til kjøpekraftveksten, og lokalisering i forhold til 

kundegrunnlag og eksisterende handelstilbud. Dette beregnes ved bruk av ATP-

Handelsmodell.  

I rapporten er det vurdert fire lokaliseringsalternativer i Horten kommune for nyetablering 

av et nytt handelstilbud med bredt vareutvalg (se Figur 1): 

• Granly (gbnr 21/1) 

• Glenne (gbnr 12/3) 

• Skoppum (gbnr 48/167 + 48/221) 

• Linden (del av gbnr 126/46 og 126/404) 

I ATP-handelsmodell er Horten kommune delt inn i fire handelssoner: Horten sentrum; 

Horten handelspark (Borre), Åsgårdstrand og Horten øvrig (se Figur 1). Det er 

konkurranseforholdet mellom disse handelssonene som blir analysert i rapporten.  

Det er gjort modellberegninger for etablering av et handelstilbud på hhv. 7 000 m2 og 3 500 

m2 for alle fire lokaliseringsalternativer. Dette er gjort for å bedre kunne vurdere effekten av 

handelstilbudets størrelse, i tillegg til lokalisering. I beregningene er det lagt til grunn at 

handelskonseptet med et bredt vareutvalg består av 50 % utvalgsvarer og 50 % 

plasskrevende varer (se vedlegg 1 for definisjon av de ulike varekategoriene i 

handelsmodellen). Det er også gjort en vurdering av hvordan andelen besøkende vil endre 

seg ved de ulike handelssonene. Trafikale vurderinger ved de enkelte lokaliseringene 

inngår ikke i oppdraget, og må eventuelt gjøres i en egen trafikkutredning. 
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Figur 1 Vurderte lokaliseringsalternativer og handelssoner som er omtalt i rapporten. Avgrensningen av 
handelssonene er overordnet, og basert på hvor eksisterende handelstilbud er lokalisert i dag. Horten øvrig 
inkluderer Nykirke, Skoppum, Borre og Horten (uten Horten sentrum og Horten handelspark). 
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3.1. 2017-situasjon og 0-alternativet 

Figur 2 viser andel omsetning 

innenfor detaljvarehandel for de 

ulike handelssonene i Horten 

kommune i 2017. Horten øvrig (44 

%) har den største andelen i 

kommunen. Denne sonen utgjør alle 

handelstilbud spredt rundt i 

kommunen, og ikke inngår i de mer 

konsentrerte handelssonene Horten 

sentrum, Åsgårdstrand og Horten 

handelspark. Horten handelspark og 

Åsgårdstrand utgjør ca. 10 % av 

omsetningsandelen hver for seg, 

mens Horten sentrum utgjør 37 %. 

I et 0-alternativ (ingen nye 

etableringer på vurderte 

lokaliseringsalternativer eller 

utvikling av nye handelsområder 

frem mot 2027) viser beregninger at 

andelen omsetning vil fordeles 

omtrent likt i 2027 som i 2017, med 

en omsetningsvekst på ca. 25 % i 

alle handelssonene.   

Andelen besøkende (innkjøpsturer) 

for de ulike handelssonene fordeles 

også omtrent likt i en 2017-situasjon 

sammenlignet med 0-alternativet. Ca. 

50 % av alle innkjøpsturer i Horten 

kommune går til handelssonen 

Horten øvrig, mens i overkant av ca. 

30 % går til Horten sentrum. Ca. 10 % 

av alle innkjøpsturer går til Horten 

handelspark eller Åsgårdstrand. 

 

Figur 2 Andel omsetning fordelt på de ulike 
handelssonene i Horten kommune i 2017. 
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3.2. Granly 

Figur 3 viser den prosentvise 

endringen i omsetning fra en 2017-

situasjon til en 2027-situasjon hvis 

det etableres et handelstilbud med 

bredt vareutvalg på 7 000 m2 på 

Granly (inngår i handelssonen 

Horten handelspark).  

Modellberegningene viser at dette 

vil gi en omsetningsøkning på 137 

% i handelssonen Horten 

handelspark i perioden 2017-2027. 

I samme tidsperiode vil 

omsetningen i Horten sentrum øke 

med 13 %, Åsgårdstrand med 23 % 

og øvrige handelstilbud i Horten 

med 21 %. Sammenlignet med 0-

alternativet tilsvarer dette 11 % 

lavere omsetning for Horten 

sentrum, 4 % lavere for Horten øvrig 

og 3 % lavere for Åsgårdstrand. 

Horten handelspark for en økning i 

omsetning på 110 % sammenlignet 

med 0-alternativet. 

Ved lokalisering på Granly vil 

andelen innkjøpsreiser til de ulike 

handelssonene i kommunen fordele 

seg med ca. 45 % til Horten øvrig, 30 

% til Horten sentrum, ca.15 % til 

Horten handelspark og ca. 10 % til 

Åsgårdstrand. 

 

Figur 3 Prosentvis endring i omsetning ved etablering på tomt ved 
Granly 
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3.3. Glenne 

Figur 4 viser den prosentvise 

endringen i omsetning fra en 2017-

situasjon til en 2027-situasjon hvis det 

etableres et handelstilbud med bredt 

vareutvalg på 7 000 m2 på Glenne 

(inngår i handelssonen Horten øvrig). 

Modellberegningene viser at dette vil 

gi en omsetningsøkning på 47 % i 

handelssonen Horten øvrig i perioden 

fra 2017 til 2027. I samme tidsperiode 

vil omsetningen i Horten sentrum øke 

med 16 %, Horten handelspark med 15 

% og Åsgårdstrand med 23 %. 

Sammenlignet med 0-alternativet 

tilsvarer dette 8 % lavere omsetning for 

Horten sentrum, 11 % lavere for Horten 

handelspark og 3 % lavere for 

Åsgårdstrand. Horten øvrig får en 

økning i omsetning på 22 % 

sammenlignet med 0-alternativet. 

Ved lokalisering på Glenne vil andelen 

innkjøpsreiser til de ulike 

handelssonene i kommunen fordele 

seg med ca. 50 % til Horten øvrig, 30 % 

til Horten sentrum, ca.10 % til 

henholdsvis Horten handelspark og 

Åsgårdstrand.  

Figur 4 Prosentvis endring i omsetning ved etablering på tomt ved 
Glenne 



 

asplanviak.no 9 

3.4. Skoppum 

Figur 5 viser den prosentvise 

endringen i omsetning fra en 2017-

situasjon til en 2027-situasjon hvis 

det etableres et handelstilbud med 

bredt vareutvalg på 7 000 m2 på 

Skoppum (inngår i handelssonen 

Horten øvrig). 

Modellberegningene viser at dette vil 

gi en omsetningsøkning på 45 % i 

handelssonen Horten øvrig i 

perioden 2017-2027. I samme 

tidsperiode vil omsetningen i Horten 

sentrum øke med 18 %, Horten 

handelspark med 17 % og 

Åsgårdstrand med 23 %. 

Sammenlignet med 0-alternativet 

tilsvarer dette en 6 % lavere 

omsetning for Horten sentrum, 9 % 

lavere for Horten handelspark og 3 % 

lavere for Åsgårdstrand. Horten øvrig 

får en økning i omsetning på 20 % 

sammenlignet med 0-alternativet. 

Ved lokalisering på Skoppum vil 

andelen innkjøpsreiser til de ulike 

handelssonene i kommunen fordele 

seg med ca. 50 % til Horten øvrig, 30 % 

til Horten sentrum, ca.10 % til 

henholdsvis Horten handelspark og 

Åsgårdstrand.  

Figur 5 Prosentvis endring i omsetning ved etablering på tomt ved 
Skoppum 
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3.5. Linden 

Figur 6 viser den prosentvise 

endringen i omsetning fra en 2017-

situasjon til en 2027-situasjon hvis 

det etableres et handelstilbud med 

bredt vareutvalg på 7 000 m2 på 

Linden (inngår i handelssonen 

Horten øvrig). 

Modellberegningene viser at dette 

vil gi en omsetningsøkning på 46 % 

i handelssonen Horten øvrig i 2027. 

I samme tidsperiode vil 

omsetningen i Horten sentrum øke 

med 12 %, Horten handelspark med 

13 % og Åsgårdstrand med 24 %. 

Sammenlignet med 0-alternativet 

tilsvarer dette en 13 % lavere 

omsetning for Horten sentrum, 13 % 

lavere for Horten handelspark og 2 

% lavere for Åsgårdstrand. Horten 

øvrig får en økning i omsetning på 

21 % sammenlignet med 0-

alternativet. 

Ved lokalisering på Linden vil 

andelen innkjøpsreiser til de ulike 

handelssonene i kommunen fordele 

seg med ca. 50 % til Horten øvrig, 30 

% til Horten sentrum, ca.10 % til 

henholdsvis Horten handelspark og 

Åsgårdstrand.  

Figur 6 Prosentvis endring i omsetning ved etablering på tomt ved 
Linden 
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3.6. Sammenstilling av lokaliseringsalternativene 

I 2017 hadde Horten sentrum en omsetningsandel på litt under 40 % av all omsetning i 

kommunen. Horten handelspark og Åsgårdstrand hadde hver for seg en omsetningsandel 

på ca. 10 %. Øvrige handelstilbud utenfor disse områdene utgjorde en omsetningsandel på 

litt over 40 %. Basert på modellberegningene vil denne fordelingen være omtrent lik i 0-

alternativet. Det antas derfor at dette også er omtrent slik situasjonen er i dag (2021).  

Beregninger fra handelsmodellen har belyst hvordan eksisterende handelstilbud vil kunne 

påvirkes ved etablering av et nytt handelstilbud med bredt vareutvalg, hvor det er sett på 

fire forskjellige lokaliseringsalternativ. En sentral forutsetning i beregningene er at den 

totale omsetningen i et område bestemmes av hvor mange innbyggere som bor i 

kommunen og omegn. Når nye tilbud etableres, fordeles den samme omsetningen på et 

større handelstilbud (flere aktører), slik at en kan vurdere konsekvensene for eksisterende 

tilbud. 

Figur 7 viser hvordan markedsandelene vil kunne fordele seg ved en etablering av 7000 m2 

stort handelstilbud for de fire lokaliseringsalternativene sammenlignet med 0-alternativet, 

gitt forutsetningene i handelsmodellen. 

 

Figur 7 Markedsandeler for handelssonene i Horten kommune med de ulike lokaliseringsalternativene (7 000 
m2) og 0-alternativet. 

Ved samtlige lokaliseringsalternativer synker markedsandelen for Horten sentrum med i 

underkant av 5 % sammenlignet med 0-alternativet.  Ingen av lokaliseringsalternativene vil 
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gi noen vesentlig påvirkning av omsetningen i Åsgårdstrand. Lokaliseringen på Granly vil gi 

en økning på i underkant av 10 % for omsetningen i handelssonen Horten handelspark. Ved 

en lokalisering her vil det være størst nedgang i markedsandelene til handelssonen Horten 

øvrig ( -3 % sammenlignet med 0-alternativet). For lokaliseringsalternativene på Glenne, 

Skoppum og Linden er utslagene på handelssonene tilnærmet like. Det vil være størst 

økning i handelssonen Horten øvrig (rundt 6 % større markedsandeler sammenlignet med 

0-alternatiet). Etablering på en av disse lokaliseringsalternativene vil ta markedsandeler fra 

Horten sentrum spesielt, men også noe fra Horten handelspark. 

I Figur 8 vises hvordan markedsandelene vil kunne fordele seg ved en etablering av 3500 

m2 stort handelstilbud for de fire lokaliseringsalternativene sammenlignet med 0-

alternativet. 

 

Figur 8 Markedsandeler for handelssonene i Horten kommune med de ulike lokaliseringsalternativene (3 500 
m2) og 0-alternativet. 

Beregningene viser at markedsandelen synker noe mindre for Horten sentrum ved 

etablering av en butikk på 3 500 m2 fremfor 7 000 m2 (rundt 2 % sammenlignet med 0-

alternativet), uavhengig av lokaliseringsalternativ.  Lokaliseringen på Granly vil gi en økning 

på ca. 5 % for omsetningen i handelssonen Horten handelspark. For 

lokaliseringsalternativene Glenne, Skoppum og Lingen er utslagene på handelssonene 

tilnærmet like. Det vil være størst økning i handelssonen Horten øvrig (rundt 3 % 

sammenlignet med 0-alternativet). Ved etablering ved disse lokaliseringsalternativene vil 

det være en liten nedgang i markedsandelene fra Horten sentrum og Horten handelspark. 
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I Figur 9 vises andel besøkende (innkjøpsreiser) for de ulike lokaliseringsalternativene 

sammenlignet med 0-alternativet. Ved lokalisering på Glenne, Skoppum eller Linden er 

fordelingen tilnærmet lik. Ved en etablering på en av disse lokaliseringene vil andelen 

innkjøpsreiser gå noe ned i samtlige handelssoner, mens den vil øke med rundt 5 % i 

handelssonen Horten øvrig. Ved lokalisering på Granly vil det også være en liten nedgang i 

andelen innkjøpsreiser til handelssonene Horten sentrum og Horten øvrig, mens det vil 

være en oppgang i antall besøkende på over 5 % i handelssonen Horten handelspark. Ved 

etablering av en butikk på 3 500 m2 er det samme trend med fordelingen av besøkende 

mellom de ulike handelssonene, men utslagene er noe lavere sammenlignet med 0-

alternativet (se Figur 10). 

 

Figur 9 Andel innkjøpsreiser fordelt på handelssonene i Horten kommune for 0-alternativet og 
lokaliseringsalternativene ved etablering av et handelstilbud på 7 000 m2. 
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Figur 10 Andel innkjøpsreiser fordelt på handelssonene i Horten kommune for 0-alternativet og 
lokaliseringsalternativene ved etablering av et handelstilbud på 3 500 m2. 

4. Vurderinger 

Modellberegningene viser at samtlige lokaliseringsalternativer vil ta til dels store 

markedsandeler fra Horten sentrum, spesielt ved etablering av en butikk på 7 500 m2. Det 

er ingen vesentlig forskjell mellom i hvor stor grad handelen i Horten sentrum blir påvirket 

ved de ulike lokaliseringsalternativene, men en lokalisering på Skoppum vil gi en 

marginalt mindre effekt på handelen i sentrum.  

Reiseavstanden mellom de tettest befolkede områdene i kommunen (i og rundt Horten 

sentrum) er såpass stor, så en lokalisering på Skoppum vil antagelig i større grad ta 

markedsandeler fra tilgrensende kommuner og eventuelt flere gjennomreisende på E18 

enn fra internt i kommunen. Videre vil en lokalisering på Skoppum eller Glenne bidra til at 

det opprettes nye handelsområder utenfor alt eksisterende handelstilbud i kommunen. 

Denne spredningen av handelstilbud vil videre kunne bidra til økt reiseaktivitet i 

tilknytning til handel internt i kommunen.  
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En samlokalisering med andre handelstilbud, for eksempel i Horten handelspark, Linden 

eller Horten sentrum (ingen lokaliseringsalternativer) vil antagelig kunne bidra til å 

begrense dette.  

Det var lagt til grunn en befolkningsvekst på ca. 2 000 personer i perioden 2017 – 2027 

når ATP handelsmodell for Vestfold ble oppdatert med nytt grunnlag i 2018. Hvis nyere 

data viser at befolkningsveksten i kommunen blir vesentlig lavere enn dette, så vil ikke den 

interne kjøpekraften i kommunen øke i like stor grad som modellberegningene legger til 

grunn. Ved lavere befolkningsvekst vil nye handelsetableringer, avhengig av størrelsen på 

handelstilbudet, i enda større grad ta markedsandeler fra alt etablerte tilbud enn det 

modellberegningene viser nå (jmf. innledning i kapittel 3).  
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Vedlegg 1 – ATP handelsmodell 

Omsetning og varegruppeinndelingen i modellen er basert på følgende inndeling 

(næringskodesystemet NACE): 

 

I modellen inngår følgende varegrupper: 

 

• (1) Dagligvarer 

• (2) Fagvarer (tilsvarer utvalgsvarer i tabellen over) 

• (3) Plasskrevende varer (tilsvarer punkt 3 og 4 over) 

 

Beregningsresultater og konsekvenser kan vurderes på varegruppenivå eller for all handel 

samlet.  

0) Detaljvarehandel 

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

 
1) Dagligvarer 

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

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

 
2) Utvalgsvarer 

• 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 

• 47.25 Butikkhandel med drikkevarer 
• 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 
• 47.5 eksklusive ”plasskrevende 1 og 2” (se under) 

• 47.6 eksklusive 47.642  
• 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger, eks 47.761 blomster 

 
 

3) Plasskrevende 1: Møbler,  hvitevarer, fargevarer, motorutstyr 

 
• 47.523 Butikkhandel med fargevarer  
• 47.531 Butikkhandel med tapeter gulvbelegg  

• 47.532 Butikkhandel med tepper  
• 47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 

• 47.591 Butikkhandel med møbler 
• 47.599 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted  
• 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 

• 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 
 

4) Plasskrevende 2: Byggvarer/Hagesenter 

• 47.521 Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 
• 47.524 Butikker med trelast 

• 47.529 Byggvarer ikke nevnt annet sted 
• 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 
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Beregningsgrunnlag og sentrale forutsetninger 

• Modellavgrensing: Modellområdet behandles som et «lukket område», slik at all 

handel i modellen foretas av personer som enten bor eller jobber der. Innlegging 

av et nytt handelstilbud vil kun påvirke fordelingen av omsetning mellom 

handelstilbudene i modellområdet, siden den totale omsetningen i modellen 

holdes konstant. Etablering av nye handelstilbud vil ikke påvirke selve kjøpekraften 

i befolkningen, men gi mulighet for å handle andre steder enn i dag. Dette betyr at 

det er nødvendig å definere et modellområde hvor det er rimelig å anta at 

hovedtyngden av handelen gjennomføres av personer som enten bor eller jobber 

innenfor det samme området. Dette vil aldri kunne bli helt eksakt, men en vil fange 

opp hovedtyngden av omsetningen, og innkjøpene som foregår på «daglig» basis. 

 

• Soner: Soneinndelingen i modellen er basert på grunnkretser. Hver sone har et 

representasjonspunkt som ligger i befolknings- eller arbeidsplasstyngdepunktet i 

grunnkretsen. Handelssonene i modellen er vist i Figur 3-1, og består av en eller 

flere grunnkretser, avhengig av det enkelte handelsområdes utbredelse. 

 

• Varegrupper: Handelen i modellen er fordelt på tre varegrupper; dagligvarer, 

utvalgsvarer og plasskrevende varer, jf. nærmere definisjon i kapittel 3.2. 

 

• Turgenerering: Generering av innkjøpsturer per person er basert på den Nasjonale 

reisevaneundersøkelsen for 2013/2014. Hver person foretar i snitt ca. 0,9 

innkjøpsreiser per dag (én reise tur-retur regnes her som to reiser). I 

reisevaneundersøkelsen omfatter innkjøpsreiser fire kategorier: innkjøp av 

dagligvarer, andre innkjøp, service/diverse ærend, og medisinske tjenester. Av 

dette utgjøre innkjøp av dagligvarer 62 % og andre innkjøp 19 %, til sammen 81 %. 

I modellen er det regnet med at alle turer enten starter i bosted eller arbeidssted. 

Med basis i RVU-data er følgende faktorer lagt til grunn for beregning av 

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

o 0,84 innkjøpsturer per døgn per bosatt 

o 0,34 innkjøpsturer per døgn per ansatt 

 

• Omsetning: Omsetning for dagens handelstilbud i modellområdet er beregnet 

med basis i omsetningsstatistikk på kommunenivå for 2017, levert av SSB. 

Omsetningen for den enkelte kommune er fordelt på handelssonene i 

modellområdet, basert på antall sysselsatte i handelsvirksomheter i den enkelte 

grunnkrets, for hver varegruppe. NACE-kodene i de tre varegruppene ble koblet til 

NACE-koder i bedriftsregisteret (VoF) for å få fordelt ansatte i varehandelen i hver 

sone på varegrupper. For nye handelstilbud eller utvidelse av eksisterende tilbud 
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legges det inn et salgsareal, som benyttes for å beregne forventet omsetning. Som 

utgangspunkt er det benyttet 30 000 kr pr m2 salgsareal for alle varegrupper. Andre 

verdier kan legges inn om det foreligger annen informasjon om omsetningsnivå. 

 

• Befolkning: Antall bosatte per grunnkrets er levert av SSB (2017-data). For 2027 er 

befolkningsmengden i modellområdet fordelt i henhold til dagens 

befolkningsmengde i den enkelte grunnkrets. 

 

• Arbeidsplass: Antall arbeidsplasser på grunnkretsnivå er hentet fra 

Brønnøysundregisteret (VoF). Tilsvarende fordelingsprinsipp som for befolkning for 

2027.  

 

• Forbruksvekst: Det er regnet med at forbruk per person/ansatt øker med 1,5 % per 

år. 

 

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

år som følge av mer effektiv utnyttelse av arealer. 

 

• Reiseavstand: Reiseavstand mellom alle grunnkretser i modellområdet er beregnet 

ved hjelp av ATP-modellen, basert på NVDB-data (database med alle kjørbare 

veger). 

 

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

reisevaneundersøkelser. Avstandsfølsomheten er høyest for dagligvarer, litt lavere 

for utvalgsvarer, og enda lavere for plasskrevende varer. Det betyr at man er villig til 

å reise relativt langt for å handle plasskrevende varer, og så kort som mulig for å 

handle dagligvarer. Følgende β-verdier er benyttet: 

 

o Dagligvarer β = 0,6 

o Utvalgsvarer β = 0,3 

o Plasskrevende varer β = 0,15 

 

• Reisemiddelfordeling: Fordeling av transportmiddel på henholdsvis bil og 

kollektivtransport er gjort med basis i den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 

2013/14.  

 


