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Vista i samfunnsdebatten

vista-analyse.no

Mine utredninger i regionen siste 10 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærings- og handelsanalyse Lillehammer 2017
Virkninger av ny E6 gjennom Lillehammer 2017
Handelsanalyse Elverum 2017
Handelsanalyse storhandel Gjøvik 2016
Sentrumsanalyse Hamar 2014
Foredrag Vikinglauget 2014
Handelsanalyse Rosenlund, Lillehammer 2014
Handelsanalyse Hamar 2012
Handelsanalyse Lena 2011
Handelsanalyse Lillehammer 2011
Handelsanalyse Elverum sentrum 2009
Mosetertoppen – utvikling av en besøksattraksjon 2009
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Innhold
• Nye trender
•
•
•
•

Hva er en trend og hva er de nye trendene?
Om handel og forbruk
Har de nye trendene nådd Mjøsbyen?
Hva er like rundt hjørnet?

• Hvilken betydning har nye trender for sentrumsutvikling?
• Markedsmessig
• Konsekvenser for fysisk planlegging
• Handel, service, sentrumsutvikling og planstrategier

• Muligheter og utfordringer fremover
Mjøsbyen(e) server et stort hyttemarked – vi må inkludere hyttegjestene når vi
snakker handel - ca 7000 i Ringsaker og Trysil – 25 000 hytter nær Lillehammer
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Nye trender
En trend er en observasjon i dag – men ingen kan spå utfallet – ingen vet hva som
skjer i morgen.

vista-analyse.no

Marit Jensen i Cushman & Wakefield
butikkdød i USA – følger Europa etter?
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Champs-Élysées – Paradegaten i Paris
er blitt et stort showroom for biler
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Fase 1; Trend i Norge; utvikling mot nett og nye
konsepter
Netthandelen tar stadig flere
varer over på nett – lavere pris
(billigere lager/lokaler presser
prisene ned)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto
Musikk
Dagligvarer
Møbler
Elektro
Hund/katt
Smykker
Klær
Sport

Kombinasjoner av butikk og nett –
samme pris
•
•
•
•

Elektro (El Kjøp)
Sport (XXL)
Møbler (Skeidar, Home&Cottage)
osv

Kombinasjoner varer og tjenester
•
•
•

Sport: salg, service, nett,
arrangement, kurs
Foto: salg, service og kurs
Dyrebutikk+veterinær
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Nettkjempen Amazon er på vei
- og mange skjelver
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Amazon er nettkjempen,
men er på vei inn i gateplan;
«grab & go-consept»
Grab and go
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IKEA stoppet utbyggingsplanene i Vestby,
Sandefjord og Forus.
Var IKEA redd
for Amazon?
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«Nei vi er ikke redde for Amazon» sier IKEA, men
endrer kursen etter Ringsaker
• Tre tomter står tomme – Rogaland og Vestfold og Østfold
• Den kraftige veksten i netthandel årsak til byggestoppen
• Folk bruker varehusene annerledes enn før;
• titter,
• tar med prøver og
• bestiller på nett

• Mulig showroom med varelager på tomtene
• Færre ansatte
• Vil i så fall ikke generere like mye småhandel

• IKEA valgte å samarbeide med Amazon «
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Forbruk i endring
Ikke bare handelen som endres
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Statistikken til VIRKE fordreier virkeligheten
Prosentvis vekst fra 2011-2016
• Netthandelen fra utland økt med
225%
• Netthandel fra Norge økt med
78%
• Fysisk butikkhandel økt med 15 %
• Prosentvis vekst – relativt til
utgangspunktet.
• 15 % vekst er mye - mens 225 er
lite.
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Detaljhandelsomsetningen har stagnert
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Når du prisjusterer tallene, blir endringene
mindre – og det er store variasjoner
2008- 2016
01 Detaljh. totalt - minus drivstoff til motorvogn
01 Detaljh. totalt - minus drivstoff til motorvogn, postordre og netthandel
02 Dagligvarer
03 Jern/bygg og farge
04 El. Husholdning, interiør og innbo
05 Bok, leker, fritid og sport
06 Utvalgsvarer
07 Bredt vareutvalg (minus mat)
08 Blomster/planter m.m.
09 Netthandel
10 Plasskrevende-samlekategori

10,9%
8,9%
13,4%
10,1%
1,6%
-2,8%
3,9%
40,2%
-1,4%
87,6%
9,7%

Nett 2 %
av total

Mer til mat, litt overgang til nett, stor overgang til big-boxes, nedgang utvalg og detalj
vista-analyse.no

Hvorfor ikke snakke om det som faktisk skjer?
Matvarer
og
alkolholfrie
drikkevarer
Alkoholdrikker og tobakk mv.
Klær og skotøy
Bolig lys og brensel
Møbler og husholdningsartikler
Helsepleie
Transport
Post- og teletjenester
Kultur og fritid
Utdanning
Overnatting/serveringstjenester
Andre varer og tjenester
Nordmenns konsum i utlandet
Utlendingers konsum i Norge
Varekonsum i alt
Tjenester i alt
Herav: Boligtjenester
Andre tjenester

1970

1980

1990

2000

2010

2016

22,8

19,6

16,5

14,4

11,8

11,4

5,5
9,4
19,8
7,2
1,6
12,6
1,3
7
0,4
3,4
5,9
1,6
-2,6
63
33,9
16,3
17,6

4,8
7,8
20,5
7,4
1,8
15,1
1,6
8,6
0,4
3,7
6,8
3,3
-2,6
62,2
35,8
16,2
19,6

4,9
6,5
23,2
6,1
2,3
12,8
2
9,6
0,6
4,8
8,9
4
-2,9
55,1
43,3
18,7
24,6

4,6
5,5
19,3
6,2
2,7
15
2,6
12,5
0,5
6,4
8,6
4,5
-3,1
54,3
44
15,9
28,1

4,1
5,3
21,6
5,6
2,8
15,2
2,7
11,3
0,4
5,6
10,1
6
-2,7
50,7
45,8
16,7
29,1

3,9
4,7
21,8
5,8
2,9
14,6
2
10,4
0,4
6,5
10,3
8,5
-3,3
45,8
48,9
18,1
30,7

Andel av samlet konsum/SSB
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Tjenestekonsumet har passert varekonsumet
Vare- og tjenstekonsum i faste priser
Sesongkorrigert i 1000 -2015-kr
170000
160000
150000
140000

130000
120000
110000
100000
90000
80000

Varekonsum

Tjenestekonsum
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Fase 2 – Trend i Norge; forbruket i endring fra
varer til brukt, bytte, dele, bolig og tjenester
• Delingsøkonomi
• Vi kjøper og selger
brukt
• Vi leier mer enn vi
eier (finn, fjong og
bilkollektivet)
• Overnatter med
airbnb

• Mer kjøp av
tjenester enn
varer
• Vi blir eldre og
trenger ikke flere
ting

• Mer penger på
bolig
•

Boligskatt – høy i Oslo

• Hytta blir dyrere
•
•
•

Mer bompenger
(350Kr tur retur Lhmr)
Kortere vintre i Oslo
Høy hytteskatt (7)

Og dermed; mindre kjøp av varer –
og enda færre varer i gateplan
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Vi forventer fremover:

• vekst i husholdningsrettet tjenesteyting

• Desto tettere vi bor, desto høyere etterspørsel

• ikke nødvendigvis butikkdød, men andre former for butikk
•
•
•
•

Grab and go – altså ikke innom kassa
Show-rooms – vi ser, men de bringer
Pick-up points i boligområdene og levering på døra på hyttene
Flere megastores – og flere bigboxes med bredt utvalg – billige varer

• flere kombinasjoner

• alt på ett sted (Europris/IKEA)
• varer og tjenester i kombinasjon

• en stor utvikling ved togstasjonene (både handel og arbeidsplasser)
• Flere reiser kollektivt

• kortere vintre i Oslo og mindre skille mellom jobb og fri – ovale helger med
behov for nett-tilgang – flere snøreiser inn
• Utvidet arbeidsmarked med ny IC til Lillehammer – flere dagpendler ut
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Handelen redder ikke sentrum
Er det da planleggingen som er feil?
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Handels- og servicetilbudet følger folk
Hvorfor skal vi til sentrum for å handle?

Arbeid

Gir mer mening å handle i sentrum når
du likevel er der
Arbeid

Sentrum

Bolig

Bolig

Sentrum
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Kanskje veksten i netthandelen har en annen
årsak? Glemte vi konteksten?
• Vi har knapphet på tid
• Handelen blir vanskelig tilgjengelig når den er i sentrum og vi bor og
jobber utenfor
• Prisene blir høyere pga dyrere lokaler i sentrum
• Stort utvalg – utvalget er større i de store kjøpesentrene og på nettet
• Stor arealmessig spredning bolig, arbeidsplasser, fritidstilbud, handel
• Ved å presse butikkene inn i sentrum – på dyre tomter og i dyre bygg –
langt fra der folk bor og jobber - presser man frem alternative tilbud –
og får økt andel hypermarked, bransjeglidning, nett.
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Hvorfor regionale planer kun for handel?
• Helt ny regional plan for Akershus
HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR
• Men ikke et ord om service – annet enn i
overskriften
• Hvorfor har myndighetene helt utelatt
tjenesteyting i sin RPB?
• Hvorfor legger de offentlige arbeidsplasser
utenfor sentrum?
• Og hva har big-boxes i sentrum å gjøre?
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Kjøpesentrene – redningen eller snart døde?
• Kjøpesentrene kom for alvor inn i de små og mellomstore byene i Norge etter år
2000.
• De har bidratt med bredt vareutvalg, kvalitet, fravær av vind og vær, hyggelige
spisesteder og gode priser.
• De har fortrengt den gamle handelsstanden, som uansett ville forsvinne pga
konkurranse mot kjedene. Kjøpesenterstoppen var kanskje en demper på
hastigheten i utviklingen.
• Kjøpesentrene har redusert handelslekkasjen ut av en rekke kommuner. De har
tvunget fram kvalitet i utvalg og utseende (inne)
• Men de har lukket seg mot gateplan og skapt en barriere mellom offentlig og
privat rom
• Samtidig har kommunene vært alt for tilbakelente mht å utvikle attraktive torg og
møteplasser. Dels forårsaket av lav investeringsevne hos private (f eks Hamar og
Elverum). Og kommunene har selv flyttet mange arbeidsplasser ut av byene.
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Hva betyr det for Mjøsbyen?
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Fase 3 Trend i Norge. Økonomi i endring –
hvordan tilpasse seg?
• Mer gjenbruk – mer delingsøkonomi
• Hvor er bilkollektivet på Moelv, Hamar og Lillehammer stasjon?

• Økt skatt på eiendom
• Desto høyere hytteskatt – desto mindre kjøp av varer og tjenester. Terskel - ingen åpen bok.
• Tenk gjennom hvordan destinasjonen vil ta ut pengene fra gjestene. Hva gir størst
verdiskapning?

• Vi kommer til å kjøpe mer helserelaterte tilbud
• Helsetilbud i sentrum – noen som har planer?

• Vi bruker mer penger på fritid – kultur, reiser, bespisning
• Passer i sentrum – men hva med åpningstider og andre tilbud?

• Mer foran pc – men vi samles fortsatt på felles møteplasser
• Folk trekker folk – så hvor skal vi treffes? Hva er planene?
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Tenk muligheter og stedlig kontekst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legg offentlig arbeidsplasser i sentrumskjernen
Jobb for et kompakt sentrum
Bidra til at kontorarbeidsplasser utvikles i sentrum
Om gårdeiere i sentrum ikke vil spille på lag, så utvikle nytt sentrum i
andre retninger – ikke vent på de som ikke har kapital til å bidra
Boliger inn i eller tett ved sentrum
Legg kulturtilbudet til sentrum
Videregående skoler må inn i i byen
Arrangementer – jul, påske, utvidete åpningstider
Bondens Marked – lokale produkter
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1.Etasje blir veldig viktig
• Vi skal bo, jobbe, leve, leke, spise, møtes, oppleve og handle i sentrum. Mye kan skje i
gateplan.
• Om det er handel eller service spiller ingen rolle – målet er liv i sentrum
• Ikke alle butikker har gode fasader – bruk av postere er ikke bra nok. Regler for
fasadeinnhold.
• Brede fortau er bra – butikkene bør trekke varer ut i gata
• Hjørnene bør forbeholdes blomst, kafe el l – ikke eiendomsmeklere
• Kommunen bør legge sine kontorer inn i bygata – kantine og resepsjon ut mot gata
• Mix av handel og servering vanskelig pga ulike åpningstider – differensier områder for
ulike formål.
• Utvidete åpningstider når der er relevant – ferier – hyttemarkedet
• Ingen big-boxer i sentrum (og ingen servering i avlastningssenteret)
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Mindre fokus på handelen
Grip alle de andre mulighetene
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