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Varehandelens rolle i 
stedsutvikling

Dekke innbyggernes daglige behov uten å 
generere biltrafikk

Bylivsgenerator

Lokale arenaer og møteplasser

Verdiskapning i byer og tettsteder
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Føringer for 
stedsutvikling

Regional plan

• Arealeffektivt

• Flerkjernet utvikling

• Bevaring av grønnstruktur

Prioriterte vekstområder

• Gange, sykkel, kollektivreiser + byliv

«Rett virksomhet på rett sted»
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Planer og veiledere
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Endrede forutsetninger 
for varehandelen

Teknologisk utvikling

• Netthandel

• Bylogistikk

• 3D-printing, AI mm.

Økt fokus på bærekraft

• Miljø og klima

• Arbeidsforhold

• Lokal produksjon

• Fra masseproduksjon til skreddesydde varer

Pandemi

• Stengte kjøpesentre, butikker, restauranter 
mm.

• Hjemmekontor

Foto: Pbe
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Mål med prosjektet 

Hovedmål: 

Økt kunnskap om endringer i varehandel, 
og mulige implikasjoner for fysisk 
planlegging av bærekraftige byer og 
tettsteder.

Tre delmål:

Kunnskap om detaljhandelens endrede 
rolle

Grunnlag for oppdatert metode for 
handelsanalyser

Innsikt i samspillet mellom varehandel 
og lokal tjenesteyting i stedsutviklingen, 
og hva som påvirker lokaliseringsvalg i 
de ulike sektorene
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Oppstartsseminaret

Arrangert over to halve dager i mars 2021

• Dag 1: innlegg fra forskere og aktører innen handelsnæringen

• Dag 2: innlegg fra kommunene og gruppearbeid

Blant deltagerne var representanter fra de ulike kommunene i bybåndet, 
bransjeorganisasjoner, forskere, KMD og Oslo kommune.

Hensikten var å samle de viktigste aktørene innen handelsnæringen og kommunal 
planlegging i Oslo og Viken, for å få økt innsikt i detaljhandelens rolle i bærekraftig 
byutvikling.
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Anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er at planleggingen av ulike typer byområder – fra 
regionale byer til nabolag – skal bli bedre rustet til å ta opp i seg endringene som 
varehandel og andre bylivsgenererende funksjoner står overfor. 

Tilbudsfrist 18.10.21

Tentativ fremdriftsplan

• Oppstart 08.11.21 (uke 44)

• Midtveisseminat uke 49

• Leveranse uke 7

• Sluttseminar uke 11
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Oppdraget

Oppdraget er to-delt, der del 1 legger grunnlag for del 2.

Del 1 – Kunnskapsgrunnlag

•

Del 2 – Metode/mal/sjekkliste for beregning av arealbehov ved etablering av handel og 
lokal tjenesteyting

•

•

•
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Evaluering av tilbud

Nybrottsarbeid – viktig at vi får det vi har behov for innen de økonomiske rammene.

Oppgaveforståelse vektes 60 %

•

Kompetanse og erfaring vektes 30 %

•

Pris vektes 10 %



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Veien videre

Del 1 – kunnskapsgrunnlaget: 

• Er det spesifikke forhold ved handel/tjenesteyting og byfunksjoner som de mener vi bør vektlegge overfor 
konsulent?

Del 2 – metoden: 

• Er dette relevant for de fleste? Finnes det kompetanse til å ta det i bruk? 

• Er det erfaringer fra dagens praksis som det kan være lurt å bygge videre på? – eventuelt kan være noe til 
oppfølging med konsulenter.

• Er det ideer om hva det bør fokuseres på for at er relevant for bybåndskommunene?

• Er det en av delene noen tenker er mer relevant enn den andre, og hvordan ser de for seg å medvirke?


