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0.0        SAMMENFATNING 
 
Bakgrunnen for denne utredningen er at Det interkommunale selskapet RA-2 AS med Strandveien 1 
AS, som eier Strandveien 22, gnr. 77 bnr. 1182 m.v. i Skedsmo kommune planlegger å bygge et 
betydelig antall boliger på eiendommen, samt en næringsdel på Inntil 4 000 kvm.  
 

I samsvar med planprogrammet for reguleringsarbeidet har NCM Development AS sommeren 2013 
utarbeidet en handelsanalyse for tiltaket. Senere har tiltakshaver avtalt å inkludere i planområdet et 
område syd-vest for det opprinnelige. Dette området ligger i Rælingen kommune. Utvidelsen 
medfører at antall boliger utvides fra ca. 670 til ca. 1 300 boliger. Det ble i forbindelse med utvidelsen 
av tiltaket utarbeidet et tilleggsnotat (november 2014). I begge disse utredningene I tillegg inngikk et 
tilstøtende område med planlagt 124 bo-enheter på Skjerva Brygge.  I henvendelse er NCM 
Development AS blitt bedt om å utarbeide en sammenfatning av de to rapportene. Dog skal 
sammenfatningen nå også ta hensyn til at planene for bo-enheter på Skjerva Brygge ikke lenger 
inngår i planprogrammet. For å sikre konklusjonene har vi valgt å ajourføre tabellene i opprinnelig 
utredning med endret antall boliger og påfølgende endringer i forventet befolkning i tiltaket. For 
øvrig har vi valgt å benytte samme år (2012/2022) for å vurdere virkninger av næringsdelen.  

 
Oppdragsansvarlig er seniorrådgiver Niels-Andreas Lundheim. 
  
Tiltaket er planlagt å bestå av 1300 boenheter på RA-2 eiendommen. Næringsdelen på RA-2 
eiendommen er planlagt til 4 000 kvm., hvorav 3 000 kvm. detaljhandel med en dagligvareforretning 
av supermarkedstype på 2 000 kvm. De øvrige 1 000 kvm. er planlagt å romme en servicedel med 
helsetjenester etc. I analysen er det åpnet for at inntil 1 000 kvm. av de i alt 3 000 kvm. som utgjør 
annet enn detaljhandel kan bli konvertert til handelsvirksomhet. 
 
Markedsområdet for tiltaket er definert til et område på begge sider av Nitelva, nordover fra RA-2 
eiendommens grense mot jernbanen. Utstrekningen fremgår av figur 1 i kapittel 3.1. Avgrensningen 
er gjort slik at innbyggere som har kortere avstand til de omfattende handelstilbudene på Strømmen 
og i Lillestrøm enn til den nye butikken faller utenfor. 
 
Befolkningen i markedsområdet utgjorde 5 050 personer i 2012. I 2022 er den antatt å øke til ca.  
8 000, primært på grunn av utbyggingen i planområdet. Økningen utgjør 58 %. Befolkningen i 
Skedsmo kommune var i 2012 49 698 personer, beregnet å øke til 60 297 i 2022. Det er en økning på 
21 %. Både Skedsmo og markedsområdet øker betydelig mer enn Akershus fylke og Norge totalt. 
 
Beregnet etterspørsel etter detaljhandelsvarer i 2012 utgjorde kr. 347 mill. ekskl. mva. i 
markedsområdet og kr. 3 414 mill. i Skedsmo kommune. Beregningene er gjort med utgangspunkt i 
SSB’s Forbruksundersøkelse. Detaljer fremgår av kapittel 3.3.   
 
Prognosert etterspørsel i 2022 utgjør kr. 646 mill. 2012-kroner ekskl. mva. i markedsområdet og kr.  
4 807 mill. i Skedsmo kommune. Veksten er på 86, respektive 40 %. Utgangspunktet for 
beregningene er befolkningsveksten og en antatt årlig økning i etterspørsel per capita på 1,5 %. I 
historisk perspektiv er det å anse som middels vekst. 
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Konkurransen i markedsområdet er moderat. I Sagdalen ligger en 7-Eleven og ved rundkjøringen 
Skjettenveien/Nordbyveien nord i markedsområdet ligger en mellomstor COOP Mega.  
 
Konkurransen i markedsområdets omgivelser er svært intens. Nærmest tiltaket, på den andre siden 
av Nitelva bru, på grensen til markedsområdet, ligger COOP Obs! Hypermarked. Dette betjener et 
stort område, så tross beliggenheten ville det være misvisende å inkludere hypermarkedets 
omsetning i markedsområdet. Strømmen Storsenter er etter siste utvidelse et av landets tredje 
største målt i omsetning. Inkludert nærliggende butikker på gateplan må Strømmen sies å fremby et 
nesten komplett og meget variert butikktilbud. 
 
Lillestrøm sentrum med kjøpesenteret Lillestrøm Torv har også et omfattende detaljhandelstilbud. 
Strømmen har dog det største samlede tilbudet, dog ikke på dagligvarer der vi har vurdert 
omsetningen i 8 sentrale butikker i Lillestrøm samt COOP til kr. 600 mill. ekskl. mva. mot Strømmens 
kr. 300 mill. Kvaliteten på detaljhandelen på Strømmen og i Lillestrøm vurderes som høy. 
 
Regionalt står detaljhandelen i Skedsmo og i Lørenskog, med til sammen 4 store kjøpesentre og en 
rekke store enkeltaktører innen elektro, møbler og byggevarer/jernvarer meget sterkt. Disse 
kommunene har betydelig handelsoverskudd, og tiltrekker seg kjøpekraft fra andre kommuner på 
nedre og øvre Romerike. Ullensaker (Jessheim) har også utviklet sin detaljhandel betydelig de senere 
år, slik at tilstrømming av kjøpekraft fra øvre til nedre Romerike må antas å ha blitt redusert i forhold 
til tidligere. Statistisk blir Ullensaker også godskrevet handelen på OSL, slik at tallene derfra ikke kan 
sammenlignes med øvrige kommuner uten korrigering. 
 
En tabell gjengitt i kapittel 4.2 viser at Skedsmo og Lørenskog i 2012 hadde en detaljhandels-
omsetning på henholdsvis kr. 111 785 og kr. 101 610 pr. innbygger, mens Rælingen og Fet hadde 
henholdsvis kr. 13 392 og 24 899. Det viser kraften i Skedsmos og Lørenskogs detaljhandel. De to 
kommunene har også utveksling av kjøpekraft med Oslo nord/øst, med kjøpekraftstrømmer begge 
veier. Aksen Alnabru – Lillestrøm er et av Norges mest intense detaljhandelsområder. 
 
Omsetningen i 2012 innen markedsområdet begrenset seg til kr. 80 mill. ekskl. mva., hvorav 
dagligvarer sto for 75 %. Skedsmo kommune hadde en omsetning på kr. 5 192 mill. ekskl. mva., 
hvorav dagligvarer utgjorde 1/3. 
 
Forventet omsetning i 2022 i Skedsmo kommune er beregnet til kr. 7 550 mill. 2012-kroner ekskl. 
mva. Bransjefordeling fremgår av tabell i kapittel 6.0. Omsetningen i markedsområdet vil sterkt 
avhenge av prosjektet, der følgende er lagt til grunn: 
 

Bransje: Areal kvm. Omsetning 2022, mill. kr. ekskl. 
mva, 2012 pengeverdi: 

   
Dagligvarer 2 100 130,0 
Baker/kafé 200 5,0 
Blomster 150 6,0 
Kiosk 50 4,0 
Apotek 250 18,0 
Nille type 250 7,0 
Sum 3 000 170,0 

 
Andre aktører i markedsområdet vil trolig ha økt sin omsetning til kr. 110 mill. Det betyr at 
markedsområdet vil omsette for kr. 280 mill. ekskl. mva., regnet i 2012 pengeverdi. 
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Konsekvenser av tiltaket er i kapittel 7.0 vurdert under to synsvinkler: Konsekvenser i forhold til 
eksisterende handelsnæring og konsekvenser i forhold til offentlige bestemmelser. Vi har også gjort 
noen betraktninger i forhold til tiltakets trafikkgenerering. 
 
 
 Først eksisterende handelsnæring: 
 
I 2022 vil tiltakets omsetning i forhold til omsetningen i Skedsmo kommune utgjøre: 
 
 Dagligvarer, drøyt     5,0 % 
 Apotek, snaut      8,0% 
 Annen «lettere faghandel»    1,0 % 
 
I forhold til etterspørselen i markedsområdet i 2022 utgjør tiltakets omsetning: 
 
 Dagligvarer   49 % 
 Apotek ca.   90 % 
 Annen «lettere faghandel»    7 % 
 
Dersom detaljhandelsarealet økes med 1 000 kvm. og en antatt omsetning på kr. 30 mill. ekskl. mva. 
vil gruppen Annen «lettere faghandel» stå for nær 30 %. 
 
Vi finner det umiddelbart innlysende at tiltaket med slike andeler bare vil ha ubetydelige 
konsekvenser for den eksisterende handelsnæringen i Skedsmo. Det forsterkes av at etterspørselen i 
kommunen er forventet å øke med 40 % innen 2022. Tiltakets dagligvareomsetning vil bare utgjøre 
knapt 16 % av den økte etterspørselen i bransjen. De øvrige butikkene tar enda mindre andeler i sine 
bransjer. Det blir derfor rom for betydelig vekst i den eksisterende handelsnæringen. 
 
Konklusjonen blir at tiltaket ikke vil medføre merkbare konsekvenser for den eksisterende 
handelsnæringen i Skedsmo, heller ikke i nærområdet. Det gjelder også om detaljhandelsarealet blir 
økt til 4 000 kvm. 

Offentlige bestemmelser som kommer inn i bildet er Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for 
kjøpesentre av 27. juni 2008 og Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i 
Akershus av 20.02. 2001. 
 
Arbeid er igangsatt med ny regional plan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur som skal 
avløse de gjeldende bestemmelsene. Arbeidet forventes å være ferdig i 2016. I mellomtiden må vi 
forholde oss til de eksisterende bestemmelsene. Sentrale punkter i Forskriften og Fylkesdelplanen er 
sitert i kapittel 7.2. Vi har i denne forbindelse sjekket om arbeidet med ny plan for handel, service og 
senterstruktur vil medføre at det blir endring i vurderingskriteriene. Så langt kan vi fastslå at for 
denne type tiltak vil ikke reglene endres vesentlig.    
 
Slik regelverket er utformet vil et tiltak være i samsvar med Forskrift om rikspolitiske bestemmelser 
dersom den er i samsvar med fylkesdelplanen. Denne gjelder kun for detaljhandelstiltak større enn 
3 000 kvm.  
 
Konklusjonen blir derfor at tiltaket slik det i utgangspunktet er planlagt ikke kommer i konflikt med 
regelverket. 
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Skal tiltaket utvides med 1 000 kvm. detaljhandel, noe som vil gi større fleksibilitet i tiltaket, vil det 
etter regelverket kreve tillatelse fra Fylkesmannen. En søknad må være vedlagt en utredning etter 
reglene i fylkesdelplanen. Mange av punktene er omhandlet i denne rapporten. Det er vanskelig å 
påpeke et behov for utvidelsen, men på den annen side ligger etableringen i sentrums randsone i et 
område som i kommuneplanen er avsatt til forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning og bolig, 
nøyaktig det som inngår i planene. Vi har også pekt på at tiltaket muligens kan være et bidrag til å 
redusere og i hvert fall ikke øke behovet for bilkjøring i handlesammenheng.  
 
Vår konklusjon er at en utvidelse av handelsdelen i tiltaket utover 3 000 kvm. ikke uten videre er i 
samsvar med fylkesdelplanens bokstav. Vi har imidlertid påpekt at det også kan være positive 
aspekter ved en slik utvidelse, bl.a. i trafikksammenheng.  

Som det fremgår av den foran siterte § 3 i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre kan 
Fylkesmannen gi samtykke til å fravike bestemmelsene dersom dette etter en konkret vurdering anses 
å være forenlig med formålet i § 1. Der heter det bl.a. (sitat): «Hensikten er å styrke eksisterende by- 
og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg.» (sitat slutt). 

Dersom tiltakshaver i samråd med kommunen finner det riktig med en handelsdel på mer enn 3 000 
kvm. i tiltaket anbefaler vi derfor at man søker Fylkesmannen om godkjennelse på dette grunnlaget. 
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1.0 INNLEDNING 
 
Det interkommunale Sentralrenseanlegget RA-2 AS er eier av Strandveien 22, gnr. 77 bnr. 1182 m.v. i 
Skedsmo kommune. Sweco Norge AS er engasjert til å bistå RA-2 med utarbeidelse av planprogram, 
konsekvensutredning og reguleringsplan med sikte på å legge til rette for boligbebyggelse og en 
mindre næringsdel på eiendommen.  Reguleringsarbeidet omfatter også naboområdet Skjerva 
Brygge og en del av Nitelva. Som en del av konsekvensutredningen inngår en handelsanalyse i 
samsvar med det vedtatte planprogrammet. NCM Development AS er engasjert for å utarbeide 
denne. Ansvarlig for oppdraget er seniorrådgiver Niels-Andreas Lundheim, som har utført arbeidet 
sammen med seniorrådgiver Per Kleiven. 
 
2.0 KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET            
 
På RA-2-eiendommen ønsker eierne å tilrettelegge for ca. 1 300 boenheter. I tillegg er det planlagt 
4 000 kvm. næring mot Strømsveien, hvorav 3 000 kvm. detaljhandel. 
 
Handelsarealet på RA-2-eiendommen er i utgangspunktet tenkt fordelt slik: 
 
 Dagligvarer, supermarked 2 100 kvm. 
 Baker/kafé          200   « 

Blomster          150   « 
Kiosk           50   « 
Apotek           250   « 
Nille type         250   «   
Sum    3 000 kvm. 

I tillegg planlegges en servicedel med helsetjenester etc. på 1 000 kvm., i alt 4 000 kvm. næring. 
. 

3.0         AVGRENSNING AV MARKEDSOMRÅDET. MARKEDSUNDERLAG 

Etter først å definere markedsområdets geografiske utstrekning vil vi med utgangspunkt i befolk-
ningstall beregne områdets etterspørsel. 

3.1 Geografisk utstrekning 

Vi har valgt å definere markedsområdet for tiltaket til et område på begge sider av Nitelva, 
nordover fra tiltakets sydgrense/jernbanelinjen. Avgrensningen fremgår av figur 1: 
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Figur 1: Avgrensning av markedsområdet 

I utgangspunktet er tankegangen at markedsområdet skal avgrenses slik at boligområder som vil få  
kortere eller lik avstand til tiltaket som til andre likeverdige alternative innkjøpssteder inngår. Det vil  
imidlertid bli en for snever definisjon. Som det fremgår nedenfor ligger det en mellomstor  
dagligvarebutikk innenfor det definerte området og en stor like utenfor i områdets sydøstre hjørne. 
 Resonnementet er at noen kunder har preferanser for bestemte butikker, og at andre kan variere  
mellom mer eller mindre likeverdige tilbud slik at de en gang velger det ene, en annen gang det  
andre. Samtidig er avgrensningen gjort slik at områder som har kortere avstand til de omfattende  
tilbudene på Strømmen og Lillestrøm faller utenfor det område vi har definert som tiltakets  
markedsområde. Resonnementet kan diskuteres, men vi finner avgrensningen tjenlig for vårt formål. 
 
Vi understreker at dagligvarebutikken vil være den dominerende faktoren for hvorvidt folk vil handle  
i tiltaket, og at flertallet av markedsområdets innbyggere nok ikke vil velge tiltakets dagligvarebutikk  
hver gang de handler dagligvarer. For dem som kommer til å bo i planområdet derimot vil butikken  
nok bli hovedbutikken for dagligvareinnkjøp, selv om de også sikkert vil velge andre butikker iblant. 
 
3.2 Markedsområdets befolkning 2012 og prognose 2022 
 
Markedsområdets befolkning 2012 er hentet fra Geodata, som er den basen som er brukt for  
avgrensning av markedsområdet. Prognose for 2022 er basert på at det planlegges 1300 boliger i  
tiltaket, tilsvarende ca. 2 850 bosatte. Med et skråblikk på befolkningsprognosene for Skedsmo  
har vi anslått at generell fortetning vil gi ytterligere 100 nye innbyggere i markedsområdet. Øvrige tall  
er hentet fra Statistisk Sentralbyrås (SSB’s) befolkningsstatistikk og byråets fremskrivningsalternativ  
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MMMM, som beskriver middels nasjonal vekst. Akershus fylke og Norge tas med til sammenligning. 
 

Område: Befolkning 01.01. 2012: Befolkning 01.01. 2022: Økning 
%: 

    
Markedsområdet 5 050 8 000 58 
Skedsmo kommune 49 698 60 297 21 
    
Akershus fylke 556 254 647 845 16 
Norge 4 985 870 5 632 180 13 

 
Befolkningsveksten i Skedsmo, og ikke minst i markedsområdet, forventes således å bli betydelig  
høyere enn i fylket og i landet som helhet. 
 
 3.3 Beregnet etterspørsel 2012, hovedvaregrupper 
 
Husholdningenes forbruk har vi beregnet ut fra SSB’s Forbruksundersøkelse, som er en  
utvalgsundersøkelse der et antall husholdninger fører fortløpende regnskap over sine innkjøp. Siste  
undersøkelsesperiode er 2007 – 2009. NCM Development har fremskrevet tallene til 2012-nivå per  
capita ved hjelp av detaljhandelsindekser, korrigert bl.a. for prisendring og befolkningsvekst.  
Tallene er ikke eksakte, men vurderes å gi et riktig nivå på befolkningens etterspørsel i 2012. Vi har  
valgt å inndele forbruket/etterspørselen i varegruppene Dagligvarer, Klær og sko og Andre varer.  
For å korrespondere med Varehandelsstatistikken er beløpene gitt ekskl. merverdiavgift (mva).  
 
Forbruksundersøkelsen viser tall for landet totalt og en rekke undergrupper, bl.a. geografiske  
områder der Oslo og Akershus er et.  Etterspørselen har sammenheng med inntektsnivået. Også  
aldersstrukturen kan ha en viss betydning. Aldersstrukturen i Skedsmo avviker lite fra Akershus fylke,  
og det er heller ikke dramatiske avvik fra Oslo, som riktignok har en noe mindre andel barn og unge.  
Medianinntekten i Skedsmo var i 2011kr. 353 200 pr. person 17 år og eldre, mens tilsvarende for  
Oslo og Akershus var 357 450. inntekten i Skedsmo ligger ganske nær Oslo og Akershus-snittet og vi   
hai valgt å brukeetterspørselstallene  for Oslo og Akershus i beregningene. Vi vurderer det slik at det  
gir det mest korrekte resultatet. Vi får følgende tabell: 
 

Område/varegruppe: Befolkning 2012: Etterspørsel per capita 
2012, kr. ekskl. mva: 

Husholdningenes 
etterspørsel 2012, 
mill. kr. ekskl. mva: 

Markedsområdet 5 050   
     Dagligvarer  28 781 145 
     Klær og sko  9 317 47 
     Andre varer  30 596 155 
     Sum detaljhandelsvarer  68 694 347 
    
Skedsmo kommune 49 698   
     Dagligvarer  28 781 1 430 
     Klær og sko  9 317 463 
     Andre varer  30 596 1 521 
     Sum detaljhandelsvarer  68 694 3 414 
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3.4 Prognosert etterspørsel 2022 
Hva etterspørselen blir i 2022 vil være et resultat av befolkningsutviklingen og endring i etterspørsel 
per capita over tid, regnet i faste kroner slik at inflasjonseffekten fjernes. Endringene varierer til dels 
sterkt fra år til år, slik det fremgår av figur 2. Der fremgår også at årlig vekst i perioden 1990 – 2012 
har vært 2,4 %. Tallet gjelder alt privat forbruk, der enkelte elementer som betalt eller beregnet 
husleie, offentlige avgifter, strøm etc. stort sett har høyere vekst enn detaljhandelsvarer. 

 

Figur 2: Privat konsum 1990 - 2012 

 Vi har lagt til grunn en årlig vekst i detaljhandelsrettet etterspørsel per capita på 1,5 % årlig, noe vi i 
et historisk perspektiv vurderer som middels vekst. Det gjør analysen mer robust. Vi får følgende 
tabell: 

Område/varegruppe: Befolkning 
2022: 

Etterspørsel 
per capita 
2022, kr. ekskl. 
mva, 2012 
kroneverdi: 

Husholdningenes 
etterspørsel 
2022, mill. kr. 
ekskl. mva, 2012 
kroneverdi: 

Husholdn. 
ettersp. 
2012, mill. 
kr. ekskl. 
mva: 

Endring 
prosent: 

Markedsområdet 8 000     
     Dagligvarer  33 402 267 145  
     Klær og sko  10 813 87 47  
     Andre varer  35 508 284 155  
     Sum detaljhandelsv.  79 723 638 347 84 
      
Skedsmo kommune 60 297     
     Dagligvarer  33 402 2 014 1 430  
     Klær og sko  10 813 652 463  
     Andre varer  35 508 2 141 1 521  
     Sum detaljhandelsv.  79 723 4 807 3 414 40 
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Med direkte adkomst fra FV 381 Strømsveien, som har en ÅDT på 11 600 kjøretøyer nokså likt fordelt 
på de 5 første ukedagene og noe lavere lørdag og søndag vil tiltaket, og særlig dagligvarebutikken 
utvilsomt få en del kunder fra passerende trafikk. Det kommer vi tilbake til senere. 

4.0 BESKRIVELSE AV KONKURRANSESITUASJONEN 
 
Det vesentligste i forhold til den konkurransen tiltaket skal operere i er detaljhandelstilbudet i og nær 
markedsområdet. For oversiktens skyld gir vi også et overblikk over de regionale forholdene. 
 
4.1 Eksisterende detaljhandel i og omkring markedsområdet 
 
I Skjettenveien, nordvest i det definerte markedsområdet ligger dagligvarebutikken COOP Mega. 
Avstanden fra planområdet er ca. 1 km. Innbyggerne i den delen av markedsområdet som ligger vest 
for Nitelva vil således få to dagligvarebutikker å velge mellom relativt nær bosted. I Sagdalen ligger i 
tillegg en 7-Eleven, en videokiosk, butikken Norsk Modelljernbane og et serveringssted. Strømmen 
Brusshop, som også har ligget der, er meldt oppløst 08.06. 2013. Bortsett fra 7-Eleven, som inngår i 
dagligvarebegrepet, har virksomhetene i Sagdalen mindre interesse for tiltaket. Dagligvare-
omsetningen i markedsområdet (Mega og 7-Eleven) utgjør trolig ca. kr. 60 mill. ekskl. mva, mens 
øvrig omsetning utgjør ca. kr. 20 mill. ekskl. mva.   

I markedsområdets nære omgivelser er det et svært omfattende detaljhandelstilbud. Nærmest 
tiltaket, i Nittedalsgata 50 på den andre siden av Nitelva bru, ligger COOP Obs! Hypermarked. Fra 
tiltaket er avstanden dit ca. 700 m Slik vi har avgrenset markedsområdet ligger COOP Obs! på 
grensen til området. Hypermarkedet betjener imidlertid et svært stort område, så det ville gi et 
skjevt bilde å inkludere det i markedsområdets omsetning. I tillegg til en stor dagligvareomsetning 
har COOP Obs! også betydelig omsetning av andre varer.  

Avstanden fra planområdet til Strømmen Storsenter er ca. 1 800 m. Etter utvidelse og nyåpning 
høsten 2012 er senteret landets tredje største kjøpesenter (målt i omsetning) med mer enn 200 
butikker og forventer en omsetning i 2013 på rundt kr. 2 170 mill. ekskl. mva. Butikkarealet er på hele 
68 000 kvm. Senteret, sammen med en del frittliggende butikker i nærliggende gater (Stasjonsveien, 
Støperiveien og Strømsveien) må sies å fremby et komplett og variert butikktilbud med flere butikker 
i de fleste bransjer. Det eneste som mangler er større byggevarehus.  Dagligvarebutikkene Meny og 
Rema 1000 er lokalisert i Storsenteret, i tillegg har Rema 1000 en butikk i Støperiveien. I Strømsveien 
ligger en Kiwi og en COOP Prix. I sum omsetter dagligvarebutikkene på Strømmen trolig kr. 300 mill. 
ekskl. mva. Nielsen Butikkregister ligger til grunn for vurderingen. 

På motsatt side av tiltaket har Lillestrøm sentrum med Lillestrøm Torv også et omfattende 
detaljhandelstilbud. Avstanden fra tiltaket til Torvet eller Lillestrøm stasjon er ca. 1 500 m. En 
eventuell fremtidig gangbro over Nitelva kan redusere avstanden til stasjonen med ca. 300 m. uten at 
det vil ha noen stor betydning i handlesammenheng.  

Lillestrøm Torv er et vesentlig mindre kjøpesenter enn Strømmen Storsenter, men har likevel 65 
butikker og en årlig omsetning på ca. kr. 500 mill. ekskl. mva. Tilbudet på gateplan er noe større på 
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Lillestrøm enn på Strømmen, men det samlede tilbudet er nok størst på Strømmen. Det gjelder 
imidlertid ikke dagligvarebransjen, idet 8 dagligvarebutikker sentralt i Lillestrøm samt COOP Obs! 
antas årlig å omsette for nær kr. 600 mill. ekskl. mva.  

Skjetten Nærsenter i Skjettenbyen bør også nevnes, siden det vil påvirke den nordvestlige delen av 
det definerte markedsområdet. Senteret har dagligvarebutikk (Meny). Apotek, Nille, en gavebutikk 
og et tilbud av helse- og velværetjenester, m.a.o. et tilbud som er ganske likt med det som planlegges 
i Strandveien 22. Skjetten Nærsenter har en butikkomsetning på ca. kr. 120 mill. ekskl. mva. med 
dagligvarebutikken som den klart dominerende aktøren.   

Den siste senterkonsentrasjonen i Skedsmo, Skedsmo Senter på Skedsmokorset, ligger for langt unna 
planområdet til å ha noen betydning i vår sammenheng. 

Kvaliteten på detaljhandelstilbudet på Strømmen og Lillestrøm vil vi karakterisere som høy. Antall 
bransjer, antall virksomheter i hver bransje og kvaliteten på butikkene bidrar til dette. Alle ledende 
kjeder er til stede. 

4.2 Beskrivelse av den regionale detaljhandelen på nedre Romerike 

Skedsmo og Lørenskog kommuner, med til sammen 4 større kjøpesentre og en rekke store 
enkeltaktører innen elektro, møbler og byggevarer/jernvarer, er de sentrale detaljhandels-
kommunene på Romerike og har betydelig tilsig av kjøpekraft fra resten av regionen og dermed et 
stort handelsoverskudd. I de senere årene har imidlertid Ullensaker (Jessheim) vokst frem som en 
betydelig handelsdestinasjon, så at tilsig av kjøpekraft fra øvre til nedre Romerike er nok redusert. 

Følgende tabell, som viser omsetning pr. bosatt person i 2012 i utvalgte kommuner, illustrerer 
kraften i detaljhandelen i Skedsmo og Lørenskog. Tallene inkluderer ikke omsetning av 
motorkjøretøyer. 

Kommune: Omsetning per capita, kr: 
  
Skedsmo 111 785 
Lørenskog 101 610 
Rælingen 13 392 
Fet 24 899 
Sørum 32 051 
Ullensaker* 197 490 
Oslo 80 593 
Norge 74 712 

*Omsetningen i Ullensaker inkluderer omsetningen på OSL og er derfor ikke sammenlignbar. 

Lørenskog og Skedsmo har også tilsig av kjøpekraft fra Oslo nord/øst og vise versa. For folk på 
Høybråten, Furuset og Ellingsrud, til dels også Stovner, kan kjøpesentrene på nedre Romerike fortone 
seg som lettere tilgjengelig enn tilsvarende i Oslo. 

Aksen Alnabru – Lillestrøm er ikke bare preget av store kjøpesentre, men også store (og noen 
mindre) enkeltaktører, særlig innen de nevnte bransjene elektro, møbler (hvor IKEA Furuset er i en 
klasse for seg) og byggevarer/jernvarer. Spesielt elektro og møbler er bransjer hvor kundene ofte 
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ønsker å sammenligne flere tilbud og derfor oppsøker flere butikker før de bestemmer seg. I disse 
bransjene er det utvilsomt betydelig utveksling av kjøpekraft over grensen mellom Oslo og Akershus, 
men siden strømmene går begge veier gir det ikke nødvendigvis stor innvirkning på «handels-
balansen». Alt i alt er Skedsmo, Lørenskog og Furuset/Alna et av Norges mest intense 
detaljhandelsområder. 

5.0 OMSETNING I MARKEDSOMRÅDET OG SKEDSMO KOMMUNE I 2012 

Detaljhandelsomsetningen i markedsområdet begrenser seg til dagligvareomsetningen på kr. 60 mill. 
ekskl. mva. og omsetning i gruppen Annen «lettere faghandel» på kr. 20 mill. ekskl. mva. 

Skedsmo kommune hadde i 2012 en detaljhandelsomsetning på kr. 5 192 millioner fordelt slik: 

Varegruppe/bransje: Omsetning mill. kr. 
ekskl. mva, 2012: 

  
Dagligvarer (ekskl. Vinmonopolet)* 1 772 
Apotek    215 
Klær og sko    679 
Annen «lettere faghandel» (inkl. Vinmonopolet) 1 673 
Elektro, IKT (Elektrovarehus og spesialbutikker)    242 
Møbler    210 
Byggevarehus    401 
Sum                 5 192 

*Vinmonopolets varer ligger statistisk under Butikkhandel med drikkevarer. Dagligvarer omfatter 
også bakerier, spesialforretninger som helsekostbutikker etc. 

Tallene er ekskl. salg av drivstoff til motorvogner. Postordrehandel/netthandel og omførselshandel 
inngår heller ikke. Skedsmobedrifter hadde en omsetning i den siste gruppen på kr. 353 mill. i 2012. 

6.0 FORVENTET OMSETNING 2022  

Å fastslå hvilken omsetning detaljhandelen i Skedsmo får i 2022 er en usikker øvelse. Det vil bl.a. 
avhenge hvordan konkurransen utvikler seg, f. eks. om det kommer store detaljhandelsetableringer i 
Oslo nordøst, eller andre steder på Romerike som kan svekke Skedsmos posisjon, eller om det skjer 
utbygging i Skedsmo som styrker den. Vår vurdering er at begge deler er lite sannsynlig i et tiårs 
perspektiv. Det foreligger ingen kjente planer om store utbygginger av detaljhandel, med unntak av 
IKEA Furuset og et par andre prosjekter i samme område som ikke vil berøre Skedsmo i særlig grad. 
Med den strukturen handelen på nedre Romerike og Oslo nordøst har, er det også vanskelig å 
forestille seg at nye, store etableringer de nærmeste årene kan bli lønnsomme på ganske lang tid. 
Den siste utvidelsen av Strømmen Storsenter har ennå ikke nådd sitt potensial, så relativt sett vil 
trolig Skedsmo styrke sin posisjon noe de nærmeste årene, trolig på bekostning av Lørenskog og Oslo 
nordøst. Planlegging og realisering av nye tiltak vil uansett ta tid, noe som også bidrar til vår 
oppfatning om at det neppe vil skje store fysiske strukturendringer frem til 2022. Imidlertid kan 
videre utvikling av netthandel bidra til at befolkningens handlepreferanser endres noe som vil føre til 
økt konkurranse i detaljhandelsbutikkene. 
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I mangel av bedre holdepunkter velger vi derfor å anta at detaljhandelsomsetningen i Skedsmo 
kommune vil øke i takt med økt etterspørsel, påplusset en «bonus» på rundt kr. 300 millioner ekskl. 
mva. for styrket posisjon av Strømmen Storsenter. Da får vi følgende tabell (avrundede tall): 

Varegruppe/bransje: Omsetning mill. kr. 
ekskl. mva, 2012: 

Omsetning mill. 2012-
kroner ekskl. mva. 2022: 

   
Dagligvarer (ekskl. Vinmonopolet)* 1 772 2 600 
Apotek    215    310 
Klær og sko    679 1 000 
Annen «lettere faghandel» (inkl. Vinmonopolet) 1 673 2 400 
Elektro, IKT (Elektrovarehus og spesialbutikker)    242    380 
Møbler    210    300 
Byggevarehus    401    560 
Sum                 5 192 7 550 

 
Når det gjelder omsetningen i det definerte markedsområdet vil omsetningen i tiltaket spille en 
ganske stor rolle. Basert på hva utreder anser som «normalt» for et detaljhandelstilbud av denne 
karakter og regnet i 2012 pengeverdi må det forventes at tiltaket får følgende omsetning i 2022, 
forutsatt at butikkene er etablert og innkjørt da: 

Bransje: Areal kvm. Omsetning 2022, mill. kr. ekskl. 
mva, 2012 pengeverdi: 

   
Dagligvarer 2 100 130,0 
Baker/kafé 200 5,0 
Blomster 150 6,0 
Kiosk 50 3,0 
Apotek 250 18,0 
Nille type 250 8,0 
Sum 3 000 170,0 

 
Grovt anslått anser vi at eksisterende dagligvarehandel i markedsområdet kan ha økt til rundt kr. 80 
mill. ekskl. mva. og at eksisterende virksomheter i gruppen Annen «lettere faghandel» kan ha økt til 
nær kr. 30 mill. ekskl. mva. 

Som det fremgår av kapittel 2.0 er planlagt detaljhandel i tiltaket begrenset til dette programmet. 
Utreder har ønsket å se nærmere på konsekvensen av at 1 000 kvm. av dette arealet eventuelt 
konverteres til detaljhandel. Et troverdig bransjevalg må i så fall i hovedsak bli i gruppen Annen 
«lettere faghandel», f. eks. sport, jernvarer, drogeri (Vita type) hus- og hjem-varer og helsekost. Det 
siste faller under «spesialforretninger nærings- og nytelsesmidler (dagligvarer). Omsetningen vil ligge 
i intervallet kr. 25 – 30 millioner. 

7.0 KONSEKVENSER AV TILTAKET  

Vi har vurdert konsekvensene av tiltaket under to synsvinkler: Konsekvenser for eksisterende 
handelsnæring og konsekvenser i forhold til offentlige bestemmelser. Vi har også gjort noen 
betraktninger i forhold til tiltakets trafikkgenerering. 
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I Planprogrammets punkt 4.4.4 står bl.a. følgende (sitat): 

«Planlegging av handelsvirksomheten bør ikke sees på som en isolert enhet i planområdet, men sees 
i sammenheng med resten av Lillestrøm sentrum, slik at handelsvirksomheten ikke bare blir et 
positivt bidrag i planområdet, men også til hele Lillestrøm.» Tatt i betraktning det beskjedne 
omfanget av handelsvirksomheten i tiltaket og den relativt betydelige avstanden til Lillestrøms 
sentrale handelsområde, med eller uten gangbro, anser vi det som en urealistisk forutsetning at 
handelen i tiltaket skal betraktes som noe mer enn et lokalt, dagligvarebasert tilbud. Dette forsterkes 
av at det ikke ønskes tilrettelagt for næring som resulterer i økt personbiltrafikk. Hva det siste angår 
vil et godt nærtilbud være et positivt bidrag, noe vi kommer tilbake til i våre betraktninger rundt 
trafikkgenerering. 

7.1 Konsekvenser for eksisterende handelsnæring 

Her vil vi se på tiltakets betydning i forhold til handelen i Skedsmo og lokalt i det definerte 
markedsområdet. Hvis vi først ser på tiltakets forventede omsetning i 2022 i forhold til forventet 
total detaljhandelsomsetning i Skedsmo samme år ser vi: 

 Tiltakets dagligvareomsetning utgjør drøyt    5,0 % 
 Apotekomsetningen utgjør snaut     8,0 % 
 Annen «lettere faghandel» utgjør mindre enn    1,0 % 
 
Dersom tiltaket utvides med 1 000 kvm. detaljhandel med en omsetning på kr. 30 mill. i gruppen 
Annen «lettere faghandel» vil denne gruppens andel øke til ca 2,0 %. 
 
I forhold til markedsområdets etterspørsel i 2022 utgjør tiltakets omsetning: 

 Dagligvarer   49 % 
 Apotek ca.   90 % (kan ikke direkte utledes av gjengitte tabeller) 
 Annen «lettere faghandel» ca.   7 % («lettere faghandel» utgjør ca. 2/3 av «andre varer». 
 
Ved eventuell økning av detaljhandelsarealet som nevnt ovenfor vil gruppen Annen «lettere 
faghandel» stå for nær 30 %. 
 
Vi kan også se tiltakets omsetning i forhold til total omsetning i markedsområdet, noe som 
imidlertid er mindre relevant tatt i betraktning at tiltaket blir det omsetningsmessige tyngdepunktet. 
Vi nøyer oss med å nevne at tiltakets dagligvareomsetning vil stå for rundt 62 %. 

Vi finner det umiddelbart innlysende at tiltaket med slike andeler bare vil ha ubetydelige 
konsekvenser for den eksisterende handelsnæringen i Skedsmo, også om detaljhandelen utvides 
med 1 000 kvm. i forhold til det planlagte. Dette forsterkes av at etterspørselen i kommunen 
forventes å øke med 40 % innen 2022, slik det fremgår i kapittel 3.4 foran. Eksempelvis vil tiltakets 
dagligvareomsetning bare utgjøre snaue 16 % av den økte etterspørselen i bransjen. Blant de 
planlagte butikkene er det den bransjen som tar størst andel. Eksemplet viser således at det er rom 
for betydelig vekst innen den etablerte handelen, både gjennom økt kapasitetsutnyttelse i dagens 
butikker og gjennom nyetableringer. 
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Med det sparsomme detaljhandelstilbudet som eksisterer i markedsområdet i dag er det forholdsvis 
lite relevant å se på konsekvensene for handelsnæringen der. Riktig nok er den forventede 
dagligvareomsetningen i tiltaket litt større enn veksten i markedsområdets etterspørsel, men 
forskjellen er så liten at det blir en marginal betraktning. Vi vurderer det slik at også COOP Mega og 
7-Eleven vil få rom for god omsetningsvekst. Avstanden tatt i betraktning er det uansett ikke 
sannsynlig at COOP Mega ville få noen stor andel av dagligvareetterspørselen fra dem som blir bosatt 
i planområdet. 

På grunn av bransjesammensetningen vil andre butikker i Sagdalen ikke bli berørt av tiltaket. 

Konklusjonen blir at tiltaket ikke vil medføre merkbare konsekvenser for den eksisterende 
handelsnæringen i Skedsmo, heller ikke i nærområdet. Det gjelder også om detaljhandelsarealet blir 
økt til 4 000 kvm. 

7.2 Konsekvenser i forhold til offentlige bestemmelser 

De offentlige bestemmelser som kommer til anvendelse her er: 

· Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre av 27. juni 2008 
· Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur i Akershus av 20.02. 2001.  

Arbeid er igangsatt med en ny regional plan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur som 
skal avløse både fylkesdelplanen og den rikspolitiske bestemmelsen for Akershus’ sin del. Arbeidet er 
forventet avsluttet i 2014, senere utsatt til 2016. I mellomtiden gjelder eksisterende regelverk. 

§ 3 i den rikspolitiske bestemmelsen lyder (sitat): 

«Regler for etablering av kjøpesentre. 
Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller 
fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. 

For områder som ikke omfattes av slik plan er det ikke tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med 
et samlet bruksareal på mer enn 3 000 kvm. 

Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike bestemmelsen om etablering av kjøpesentre, dersom 
dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med formålet i § 1» (Sitat slutt). 

Dette innebærer at dersom tiltaket er i samsvar med fylkesdelplanen er det også i samsvar med den 
rikspolitiske bestemmelsen. 

Fylkesdelplanen tar utgangspunkt i de tidligere Rikspolitiske retningslinjer av 08.01. 1999 (opphevet 
01.02. 2004)og gjelder for kjøpesentre på mer enn 3 000 kvm. For mindre etableringer er det ingen 
søknads- utrednings- eller dokumentasjonsplikt. 

Det innebærer at såfremt tiltaket holdes innenfor de planlagte 3 000 kvm. detaljhandel er det uten 
videre i samsvar med fylkesdelplanen og gjeldende rikspolitisk bestemmelse. Dersom tiltaket utvides 
til 4 000 kvm. detaljhandel må det utredes/dokumenteres etter reglene i fylkesdelplanens punkt 6.4. 
Punktet lyder som følger (sitat): 
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«6.4 Retningslinjer for etablering og utvidelse av kjøpesentre 

Retningslinjene skal erstatte den midlertidige etableringsstoppen for kjøpesentre utenfor sentrale 
deler av byer og tettsteder, fastsatt ved kongelig resolusjon 8. januar 1999. Retningslinjene skal 
gjelde hvor kjøpesentre kan lokaliseres og størrelsen på etableringer ut fra befolkningsgrunnlag og 
dekningsgrad for handelen. Retningslinjene baseres på at etablering/utvidelse av kjøpesentre skal 
skje på en måte som bygger opp under målsettingene for utviklingen av senterstrukturen i fylket 
generelt. 
 
For kjøpesentre som vil få en størrelse på mer enn 3.000 kvm. innebærer dette at: 
 
• det må dokumenteres behov for en slik etablering ut fra dekningsgraden for handel og status for 
    det senteret hvor etableringen skal skje (se vedlegg 1). 
 
• lokaliseringen kan skje i kommunesentre eller i sentre som har, eller vil få et naturlig 
   befolkningsgrunnlag for en slik etablering (store eller mellomstore sentre). En  
   avklaring av dette skal skje gjennom en nærmere analyse. 
 
• for å styrke eksisterende sentre og samtidig sikre god tilgjengelighet med kollektivtransport, bør  
   eventuelle nye kjøpesentre søkes lokalisert til de definerte sentrumsområdene. 
 
• først dersom det er dokumentert at planmessige forhold ikke gjør det mulig med en utbygging i 
   sentrum, kan en eventuell utbygging vurderes i randsonen til sentrum. I slike tilfeller må   
   kommunen i forbindelse med kommuneplanen, ta stilling til om det er områder i nærområdet til   
   sentrum som er egnet eller ønskelig som alternativt lokaliseringssted. I en slik vurdering må   
   kommunen dokumentere hvordan målene i fylkesdelplanen kan oppfylles. Inntil en slik 
   avklaring foreligger, vil det være i strid med fylkesdelplanen å etablere/utvide kjøpesentre utenfor  
   sentrumsområdet (se vedlegg 2). 
 
• Nyetableringer skal tilpasses omgivelsene i det sentret det skal innpasses. 
 
Retningslinjene omfatter all handel med detaljvarer, uavhengig av hva slags handelsformat de 
omsettes igjennom (kjøpesenter, bransjesenter, næringsparker m.v. Unntatt fra dette er varegrupper 
som er plasskrevende (se pkt. 6.5). Handel med møbler regnes inn under retningslinjene i pkt. 6.4.» 
(sitat slutt) 

Det foreligger i tillegg en omfattende sjekkliste til punkt 6.4 som vedlegg 1 til fylkesdelplanen. Vi 
siterer: 

«Vedlegg 1 Sjekklister (jfr. pkt. 6.4) 

1. Sjekkliste for dokumentasjon av behovet for etableringen 
 
_ Styrker etableringen eksisterende by/tettstedssentrums funksjon i senterstrukturen? I tilfelle 
   hvordan? 
 
_ Er det forventede befolkningsgrunnlaget for etableringen i samsvar med retningslinjene? Hva er        
befolkningsgrunnlaget? Hvilken status har senteret? 
 
_ Medfører etableringen en overdekning i kommunen innenfor detaljvarehandelen? Medfører eta- 
bleringen overdekning av dagligvarehandel innenfor næromlandet? Medfører etableringen overdek-    
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   ning innenfor annen detaljvarehandel i kommunen? Hvilke endringer medfører etableringen i  
   for hold til dekningsgraden for kommunen? Hvilke endringer er det regnet med i forretningsstruk-   
   turen i by/tettstedssentrumet? 
 
_ Blir reiseavstandene redusert for den befolkningen som etableringen retter seg mot? Hvor handlet 
   forventede nye kunder tidligere? Hva betyr endringene i handlemønsteret for eksisterende  
   til bud/andre sentre? 
 
_ Blir tilgjengeligheten med kollektivtransport og for gang/syklende bedret? Hvordan? 
 
_ Har utbyggingen en utforming tilpasset det eksisterende by/tettsteds dimensjon og miljø? 
 
2. Sjekkliste for lokaliseringssted 

 
_ Ligger etableringen innenfor det avgrensede sentrumsområdet? Hvis ja, hva er konsekvensene for: 
   - trafikk, 
   - parkering 
   - tilgjengelighet med andre transportmidler, 
   - miljø 
   Hvis nei, sjekk de følgende punktene: 
 
_ Hvilke tomte- eller etableringsalternativer (eksisterende lokaler) er vurdert i sentrum? 
   Kan noen av disse romme den utbyggingen som det er behov for? Hvis ja, hvorfor er ingen av disse    
   valgt?    Hvis nei, hvorfor? 
 
_ Ligger etableringen i randsonen til sentrum? Er området avsatt til formålet i stadfestede/godkjente 
   kommunale planer? Hvis ja, hva er konsekvensene for: 
   - trafikk, 
   - parkering 
   - tilgjengelighet med andre transportmidler, 
   - miljø 
  Hvis nei, sjekk de følgende punktene: 
 
_ Er det spesielle hensyn i tråd med fylkesdelplanens mål som tilsier det foreslåtte etableringsstedet? 
   Hvilke? 
   - mer sentrumsnær etablering ikke mulig av hensyn til miljø og trafikk 
   - omlokalisering av dårligere plassert eksisterende virksomhet» (sitat slutt) 
 
Vi vil kommentere underpunktene i punkt 6.4 slik: 

Hensikten med tiltaket er å gi de innbyggerne som kommer i planområdet og allerede eksisterende 
bebyggelse i nærheten et godt tilbud av dagligvarer og andre varer til dekning av daglige behov. Det 
vil bl.a. bidra til å redusere reiseavstanden i handlesammenheng for den befolkningen etableringen 
retter seg mot. De fleste som bor eller kommer til å bo mellom jernbanelinjen og Strømsveien, og en 
del av dem som bor nord og vest for Sagelva er innen gang/sykkelavstand fra etableringen  
(0 – 600 m) og får mindre behov for bilkjøring i forbindelse med innkjøp av dagligvarer. For noen 
andre blir kjøreavstanden mindre enn før. 
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Fordi etableringen skal betjene ny og voksende befolkning i et utbyggingsområde er lokalisering til 
kommunesentret (Lillestrøm) eller andre av de sentre som er definert i fylkesdelplanens vedlegg 2 
(ikke gjengitt her) ikke aktuelt. 

Lokaliseringen må betegnes som å ligge i sentrums randsone, og er i Skedsmos kommuneplan avsatt 
til forretning, kontor og tjenesteyting, bevertning og bolig, mao. det innhold tiltaket vil få. 

Med den tross alt relativt korte avstanden til de omfattende detaljhandelstilbudene i Lillestrøm og 
Strømmen er det vanskelig å argumentere for noe sterkt behov for å utvide handelsetableringen ut 
over 3 000 kvm. På den annen side vil en slik utvidelse gi større fleksibilitet i tiltaket, og vi har foran 
vist at en slik utvidelse på 1 000 kvm. ikke vil ha særlig merkbare konsekvenser for handelsnæringen i 
kommunen. En utvidelse vil gjøre det mulig for befolkningen i markedsområdet, og trafikanter på 
Strømsveien, å få dekket en noe større del av sitt mer eller mindre daglige behov på stedet. I så fall 
vil det være et ytterligere bidrag til å redusere behovet for bilkjøring. På den annen side kan vi ikke 
utelukke at en slik utvidelse kan tiltrekke noen flere, trolig bilende kunder utenfra, men det er ingen 
tvil om at det er dagligvarebutikken som blir motoren i etableringen, og at de andre butikkene har 
livets rett som en forsterkning av det rene dagligvaretilbudet. Folk utenfra som måtte være 
interessert i f. eks. sportsartikler eller jernvarer vil naturlig nok helst velge andre innkjøpssteder med 
et mer omfattende tilbud. 

Vår konklusjon er at en utvidelse av handelsdelen i tiltaket utover 3 000 kvm. ikke uten videre er i 
samsvar med fylkesdelplanens bokstav. Vi har imidlertid påpekt at det også kan være positive 
aspekter ved en slik utvidelse, bl.a. i trafikksammenheng.  

Som det fremgår av den foran siterte § 3 i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre kan 
Fylkesmannen gi samtykke til å fravike bestemmelsene dersom dette etter en konkret vurdering anses 
å være forenlig med formålet i § 1. Der heter det bl.a. (sitat): «Hensikten er å styrke eksisterende by- 
og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg.» (sitat slutt). 

Dersom tiltakshaver i samråd med kommunen finner det riktig med en handelsdel på mer enn 3 000 
kvm. i tiltaket anbefaler vi derfor at man søker Fylkesmannen om godkjennelse på dette grunnlaget. 

7.3 Synspunkter på trafikkgenerering 

Trafikkanalyse inngår ikke i NCM Developments oppdrag. Vi har imidlertid som avtalt gjort noen 
betraktninger basert på erfaring/vurderinger rundt tidligere prosjekter. Dog har det sjelden vært 
anledning til å etterprøve anslagene. 

For det aktuelle tiltaket i Strandveien 22 er situasjonen at et relativt stort antall personer blir bosatt i 
det umiddelbare nærområdet. I 2022 vil i underkant ca. 2 150 personer bo innen en avstand av 500 
m fra de nye butikkene. Det anser vi definitivt å være innen gang- og sykkelavstand for de fleste, men 
i våre resonnementer har vi gått ut fra at 20 % vil benytte bil. 

Innen det definerte markedsområdet vil ca. 4 950 personer bo i avstand 500 – 1 000 m. fra tiltaket. 
Når disse velger å handle i Strandveien 22 vil naturlig nok flere benytte bil. Vi har anslått en bilandel 
på 70 %. Innen det definerte markedsområdet, men i en avstand som overstiger 1 000 m. bor 
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ytterligere ca. 800 personer. I den grad disse velger å handle i Strandveien 22 har vi antatt at 90 % vil 
benytte bil. 

Vi har basert våre betraktninger på dagligvarebutikken, som vil være motoren i tiltaket. Andre 
forutsetninger vi har lagt til grunn er: 

· Kunder bosatt innen 500 m. fra butikken vil handle 55 % av sin dagligvareetterspørsel der. 
Gjennomsnittlig kjøp pr. handlende i 2022 vil ligge på kr. 200 ekskl. mva. 

· Kunder bosatt i avstand 500 – 1 000 m. fra butikken vil velge å handle 30 % av sin 
dagligvareetterspørsel der. Gjennomsnittlig kjøp pr. handlende vil ligge på kr. 225. 

· Kunder bosatt lenger unna enn 1 000 m. (ingen lenger unna enn 1 500 m) fra butikken vil 
velge å handle 20 % av sin dagligvareetterspørsel der. Gjennomsnittlig kjøp pr. handlende vil 
ligge på kr. 250. 

· Vi har svært få holdepunkter for å vurdere hva trafikken på Strømsveien vil tilføre butikken. 
Vi tror at det meste av trafikken der er lokaltrafikk mellom Lillestrøm og Strømmen, og at det 
kanskje til dels er de samme bilene som passerer flere ganger om dagen. De samme bilene vil 
nødvendigvis også passere COOP Obs! som for mange kan være et alternativt innkjøpssted. 
Det kan også være noe «dobbeltdekning» mellom bosatte i markedsområdet, som vi allerede 
har regnet med, og trafikken på Strømsveien. I mangel av noe bedre har vi forutsatt at 
trafikken på Strømsveien vil «avrunde» dagligvarebutikkens omsetning til kr. 130 mill. ekskl. 
mva. Tallene virker ikke helt urimelige. Det er vel også et poeng at kunder fra Strømsvei-
trafikken bare bidrar til trafikkvekst på en kort strekning av Strandveien. 

Som det fremgår av regneark Vedlegg 1 vil vårt resonnement generere en trafikk på 95 turer pr. dag 
pr. 100 kvm. salgsareal i dagligvarebutikken. Hvert besøk genererer to turer (til + fra). Vårt innspill til 
trafikkberegninger får begrense seg til dette. 

8.0 AVSLUTNING 

NCM Development håper at vi med dette har belyst de aktuelle problemstillingene på en 
fyldestgjørende måte. Dersom det er behov for det er vi innstilt på å gjennomgå og diskutere 
rapportens innhold med Sweco og eller oppdragsgiver. 

Oslo, den 16. februar 2016 
NCM Development AS 

        

Niels-Andreas Lundheim          
Seniorrådgiver           
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Vedlegg 1:

Beregning av trafikkgenerering handletrafikk. Revisjon 4, 16. februar 2016

Område. Avstand fra Adkomst via: Antall Etterspørsel Årlig kjøp i Andel kjøp Årlig kjøp i Gjennomsnittlig Antall handlende Faktor andel Turproduksjon/

etableringssted: bosatte: pr. bosatt 2022, området i prosjektet: prosjektet, kjøp pr. pr. år: bilbårne: virkedag.

2012-kroner: mill. kr: mill. kr handlende, kr: Bilbårne * 2/305:

Strandveien 22:

0 - 500 m. Strandveien 3 000 33 400 100 0,55 55 200  275 550 0,20  361 

500 - 1 000 m. Strandveien 100 33 400 3 0,55 2 200  9 185 0,50  30 

Vest, Sagdalen m.m:

0 - 500 m. ca: Engaveien/Strandveien 400 33 400 13 0,55 7 200  36 740 0,20  48 

500 - 1000 m. ca: Strømsveien vest 1 775 33 400 59 0,30 18 225  79 047 0,70  363 

Over 1 000 m. ca: Strømsveien vest 325 33 400 11 0,20 2 250  8 684 0,90  51 

Øst. Volla:

0 - 500 m. ca: Strømsveien øst 150 33 400 5 0,55 3 200  13 778 0,20  18 

500 - 1 000 m. ca: Strømsveien øst 1 675 33 400 56 0,30 17 225  74 593 0,70  342 

Over 1 000 m. ca: Strømsveien øst 575 33 400 19 0,20 4 250  15 364 0,90  91 

Sum 1 8 000 33 400 267 0,40 108  210  512 941 0,39  1 305 

Strømsveien 18 200  90 000 1,00  590 

Sum 2 126  208  602 941 0,48  1 895 

Setter vi butikkens

salgsareal til 2 000

kvm. tilsvarer det 

95 turer pr. dag

pr. 100 kvm.

NB! Av daglige bilturer vil turer fra bosatte i Strandveien, 361 +30 = 391 turer, ikke belaste Strømsveien eller rundkjøringen der fordi det er intern trafikk i området. 
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1.0 BAKGRUNN FOR NOTATET 
 
Det interkommunale selskapet RA-2 AS, som eier Strandveien 22, gnr. 77 bnr. 1182 m.v. i Skedsmo 
kommune planlegger å bygge et betydelig antall boliger på eiendommen, samt en næringsdel på 
4 000 kvm. Planområdet for reguleringsplan omfatter også naboområdet Skjerva Brygge på motsatt 
side av Strømsveien og en del av Nitelva. 
 
I samsvar med planprogrammet for reguleringsarbeidet utarbeidet NCM Development AS sommeren 
2013 en handelsanalyse for tiltaket. Senere har tiltakshaver avtalt å inkludere i planområdet et 
område syd-vest for det opprinnelige. Dette området ligger i Rælingen kommune. Utvidelsen 
medfører at antall boliger utvides fra ca. 670 til ca. 1 300 boliger. I tillegg kommer som tidligere 
planlagt 124 bo-enheter på Skjerva Brygge.  
 
NCM Development AS er bedt om å utarbeide et tilleggsnotat til handelsanalysen for å belyse hvilke 
konsekvenser utvidelsen vil ha i forhold til konklusjonene i handelsanalysen. 
 
Notatet er utarbeidet av seniorrådgiver Per Kleiven. 
 
2.0 ØKT ETTERSPØRSEL I MARKEDSOMRÅDET 
 
I handelsanalysen forutsatte vi at «motor» i tiltaket skulle være en dagligvarebutikk på 2 400 kvm. 
med supermarkedsprofil. Med det utgangspunktet definerte vi et markedsområde som omfattet 
planområdet og et område nordover på begge sider av Nitelva. (Sagdalen etc. på vestsiden og en del 
av Volla på østsiden.) Utgangspunktet var at avgrensningen skulle være slik at boligområder som vil 
få kortere eller lik avstand til tiltaket som til andre likeverdige alternativer skulle inngå. Vi 
konkluderte med at det ville bli en litt for snever definisjon. Nær nabo er COOP Obs! på motsatt side 
av Nitelva, og nord i det avgrensede området ligger en COOP Mega, og vi resonnerte slik at folks 
preferanser og hva som passer best i det enkelte tilfelle påvirker valg av handlested. Det fikk 
konsekvenser for avgrensningen. Årlig omsetning i dagligvarebutikken ble beregnet til 100 millioner 
kroner ekskl. mva. 
 
Befolkningen i det avgrensede markedsområdet utgjorde i 2012 5 050 personer, som etter de 
vekstprognosene som ble lagt til grunn vil øke til 6 750 personer i 2022. Av økningen ble 1 600 
personer antatt å bli nye innbyggere i planområdet. Med den foretatte utvidelsen vil økningen i 
planområdet (og dermed i markedsområdet) bli anslagsvis 1 500 flere. Dette betyr selvsagt økt 
etterspørsel. Langs bilvei vil flertallet av disse 1 500 innbyggerne bo i området 500 – 1 000 m. fra 
butikkene, forutsatt at disse ligger på samme sted som tidligere planlagt. 
 
3.0 BETYDNING FOR ETTERSPØRSEL/OMSETNING OG TRAFIKK 
 
I utgangspunktet er det vår vurdering at kundetilstrømning og trafikk utenfra (Sagdalen, Volla, 
Strømsveien og Skjerva Brygge) blir uforandret. Forandringen vil skje inne på det området som inngår 
i RA-2’s planer.  
 
I den opprinnelige analysen forutsatte vi at bosatte mellom 500 og 1 000 m. fra butikken ville gjøre 
30 % av sine dagligvarekjøp der, og at 70 % ville benytte bil. Det var da kun snakk om bosatte utenfor 
planområdet, alle i planområdet var forutsatt å bo inntil 500 m. fra butikken. Både andel kjøp og 
andel bilbårne kunder må åpenbart revideres. I et revidert vedlegg 1 har vi derfor innført et skille 
mellom dem som innen planområdet bor mellom 500 og 1 000 m. fra butikken og dem som bor i 
tilsvarende avstand utenfor planområdet. Etter ønske fra trafikkonsulent har vi også delt 
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naboområdene i «øst» og «vest». Etter først å ha foretatt en skjønnsmessig fordeling har vi ved hjelp 
av Geodata gjort en mer nøyaktig beregning, og har derfor revidert dette notatet. 
 
Vi har valgt å legge til grunn at de som bor i planområdet mellom 500 og 1 000 m. fra butikken vil ha 
samme handlemønster som dem som bor nærmere. Videre har vi forutsatt at 50 % vil benytte bil, i 
motsetning til 70 % for dem som bor i tilsvarende avstand utenfor planområdet og 20 % for dem som 
bor nærmere enn 500 m. Vi har ikke tatt hensyn til kombinerte turer, som vil redusere tallene noe. 
 
Sammenlignet med tidligere versjon viser vedlegg 1 at den årlige dagligvareetterspørselen i 
markedsområdet øker fra 225 til 276 millioner kroner. Omsetningen i den planlagte butikken øker fra 
100 millioner kroner til 130 millioner kroner. Basert på forutsetningene ovenfor vil daglig 
turproduksjon med bil øke fra 1 625 til 2 178 bevegelser, eller fra 81 til 109 bevegelser pr. 100 kvm. 
butikk. Vi har forutsatt at salgsflaten blir uforandret på 2 000 kvm.  
 
Det er verdt å merke seg at 645 av disse bevegelsene (30 %) ikke belaster Strømsveien eller 
rundkjøringen der, fordi det er snakk om intern trafikk i RA-2’s utbyggingsområde. Det er også 
forutsatt at kunder fra nærområdet i Sagdalen (48 bevegelser) benytter Engaveien/Strandveien og 
derfor heller ikke belaster rundkjøringen. Derfor konkluderer vi med at den økte kundetrafikken og 
økt omsetning ikke får konsekvenser for trafikk på Strømsveien og rundkjøringen der utover det som 
ble forutsatt på grunnlag av den opprinnelige handelsanalysen. Derimot vil trafikken i Strandveien 
innover i området øke. 
 
4.0 KONSEKVENSER AV EVENTUELL FLYTTING AV BUTIKKENE 
 
Trafikkonsulenten har reist spørsmålet om at butikkene kanskje burde flyttes lenger innover i 
området for å minske trafikken fra Sagdalen/Volla/Strømsveien. Det er sikkert riktig at det kan 
redusere trafikken utenfra noe, men dagligvarebutikken vil utvilsomt fortsatt være et alternativ for 
mange av dem som bor i det opprinnelige markedsområdet. Vi våger ikke å gi noen prognose for 
hvor stor reduksjonen kan bli, men kanskje kan vi antyde 150 – 250 trafikkbevegelser pr. dag? Vi vet 
heller ikke om en slik flytting er realistisk.  Omsetningen i dagligvarebutikken vil selvsagt synke, men 
neppe under kritisk nivå.  
 
Et annet spørsmål er hvor mye en slik endring vil bety for rundkjøringen i Strømsveien. En del av 
«frafallet» vil trolig erstattes av trafikk rett frem på Strømsveien ved at folk fra Sagdalen-området 
fortsetter til COOP Obs! eller fra Volla mot Strømmen i stedet for å svinge inn i Strandveien. Vi er 
med andre ord svært usikre på hvilke konsekvenser en flytting av butikkene i tiltaket vil få. 
 
4.0 AVSLUTNING 
 
NCM Development håper at vi med dette har redegjort på en fyldestgjørende måte for hvilken 
betydning utvidelsen av boligmassen i Strandveien etter vår vurdering vil få for dagligvarebutikkens 
omsetning og for sannsynlig trafikkgenerering. Vi er innstilt på å diskutere problemstillingen muntlig 
med oppdragsgiver og andre involverte dersom det er behov for det. 
 
Oslo, den 7. november 2014 
NCM Development AS 

 
Seniorrådgiver 
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