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            SAMMENDRAG 

Sandnes kommune kommer frem som et handelssentrum i regionen med relativt høy omsetning per 

innbygger sammenliknet med de andre kommunene, samt handelsgevinst innenfor både dagligvarer, 

utvalgsvarer og plasskrevende varer. Dette tyder på at de tiltrekker seg kunder som er bosatt både i 

Sandnes og i nærliggende kommuner. Det er nærliggende å tro at handelsområdet på Forus og Lura 

bidrar til denne overdekningen, da området har god dekning på varegrupper som handel med både 

møbler og elektro, sport, spill, leker, interiør m.m. I tillegg til Kvadrat kjøpesenter, som i hovedsak 

selger utvalgsvarer, er bedrifter med plasskrevende handel lokalisert i området. Ser vi spesielt på 

NACE-kode 47.521 «Jernvare, fargevare og trelast» har Sandnes en dekningsgrad på omtrent 100%. 

Dette tyder på en handelsbalanse, hvor Sandnes hverken lekker eller vinner handel i forhold til fra 

nabokommunene. 

Bauhaus har et svært bredt varesortimentet, med både små utvalgsvarer og plasskrevende varer som 

trelast og byggevarer. Denne type handel vil stort sett ikke gå inn under definisjonen plasskrevende 

varer, men er virksomhet hvor kundene i særlig grad forventer å kunne kjøre bil nær butikken. Ikke 

fordi hver vare som handles nødvendigvis er stor i seg selv, men fordi det er sannsynlig at volumet av 

den totale handelen i mindre grad er forenlig med å ikke bruke bil.  

Dog bør det poengteres at Bauhaus også driver salg av varer som i aller høyeste grad inngår i 

definisjonen plasskrevende, nemlig «trelast og større byggevarer». Men disse varene utgjør ikke 

hovedparten av det totale salget til Bauhaus-kjeden, slik planen til Rogaland forutsetter for at 

handelsetableringer skal kunne skje på steder avsatt til plasskrevende handel. 

I regionplan for Jæren er et av målene å øke handel i sentrum, og i fylkesdelplanen er det mål om å 

sikre grønn mobilitet. Dersom Bauhaus skulle etablerer innfor sentrumssonen, vil dette kunne stride 

mot begge disse målene. Dette vil følgelig kunne skape mer biltrafikk i sentrum, og dermed økt 

utslipp av klimagasser. I tillegg vil ikke et varehus i sentrum være med å stimulere til et attraktivt 

sentrumsområde.  

I og med at Bauhaus kan kategoriseres til å være på grenseland for hva som kan defineres innenfor 

plasskrevende handel, og majoriteten av kundene vil kjøre bil til varehuset, vil det trolig være mest 

hensiktsmessig å plassere Bauhaus utenfor sentrumsområder. Dette vil også være i tråd med mål om 

økt handel i sentrum ved at det aktuelle arealet i sentrum prioriteres til virksomhet som stimulerer til 

attraktivt byrom. 
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1 Innledning 

Bauhaus ønsker å etablere varehus på Lura, i handels- og næringsområdet Forus og Lura som ligger 

mellom Stavanger og Sandnes. Totalt areal for planlagt etablering er på omlag 15 000 m2. Ettersom 

arealet ikke er avsatt til handel har Sandnes kommune etterspurt en handelsanalyse. I tillegg har 

fylkeskommunen et generelt krav til handelsanalyse i lokalsenter og områder avsatt til biler, båter, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, jf. regionalplanen punkt 4,8.   

Bauhaus er et tysk-basert kjede med byggevarebutikker med 300 varehus i 20 land. Bauhaus var 

grunnlagt i 1960, og har 20 000 ansatte. Det norske hovedkontoret er på Liertoppen, sydvest for 

Oslo, men også i Danmark. Det er to varehus i Norge, et på Liertoppen og et i Vestby. Bauhaus har et 

varesortiment på mer enn 120 000 varer. Bauhaus fører et bredt og dypt sortiment i vareområder 

som belysning/elektro, VVS, verktøy, jernvarer, malervarer, oppbevaringsløsninger, fliser, gulvbelegg, 

tre-/bygningsartikler, hageartikler og innen- og utendørs planter. 

Til arbeidet har det blitt benyttet «Mal for handelsanalyser i Hordaland» som utgangspunkt for 

analysen, men gjort justeringer for å tilpasse analysen til formålet. Årsaken til at denne malen har 

blitt benyttet er at det ikke foreligger noen mal for handelsanalyser for Rogaland. Derfor har vi 

funnet det formålstjenlig å benytte en mal som brukes i nabofylket.  

Vi har ikke fokusert på nødvendig areal knyttet til en eventuell etablering, da den potensielle 

etableringen er gitt ved en bestemt tomt. Bauhaus tilhører en bransje som har en glidende overgang 

til kategorien «plasskrevende varer», en varekategori som gir muligheter for å etablere seg utenfor 

sentrum. Analysen fokuseres derfor på hvor det vil være hensiktsmessig å plassere Bauhaus i forhold 

til hvilke varer de selger. Bauhaus er et stort varehus som er avhengig av å ha høy grad av 

parkeringsdekning for kunder.  

Fra regionalplanen er det ønske om høy arbeidsintensitet nært sentral vei- og kollektivinfrastruktur 

på den gjeldende tomta. Dette legger til grunn at industribedrifter gir en høyere tetthet av 

arbeidsplasser pr kvadratmeter, og den aktuelle tomten er regulert til industri. Det er verdt å nevne 

at dagens industribedrifter har utviklet høy grad av automatisering, og ikke nødvendigvis har høy 

tetthet av arbeidsplasser.  

 

2 Metode 

Rogaland fylkeskommune har i sine plandokumenter etterlyst en mer ensrettet form for 

handelsanalyser, og finner de utarbeidede handelsanalysene vanskelige å sammenligne. 

Oppdragsgiver har vært i kontakt med Rogaland fylkeskommune og det foreligger ingen mal for 

handelsanalyser i Rogaland pr i dag. Derfor bygger denne handelsanalysen på malen for 

handelsanalyse som er utarbeidet av Hordaland fylkeskommune. Det har vært foretatt noen 

justeringer i forhold til malen for å tilpasse handelsanalysen til dette tiltaket.  

Handelsanalyser tar utgangspunkt i detaljvarehandel. I kapittel 2.1.1 redegjøres det kort for inndeling 

av detaljvarehandel i varegrupper. I kapittel 2.1.2 redegjøres det for bransjeglidning, som gir viktig 

innsikt til handelsanalysen.  
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2.1 Inndeling i varegrupper og bransjeglidning 

2.1.1 Varegrupper 

Varer som omsettes har ulike egenskaper og knyttes til ulike handelsmønstre. Dagligvarer handles for 

eksempel ofte, mens klokker handles sjeldnere. Handler man en genser kan man bære den med seg i 

en pose, mens handler man et kjøleskap er man avhengig av biltransport for å få det hjem. 

Lokalisering av butikker avhenger ofte av hvilke varer butikken selger. Dagligvarebutikker er ofte 

lokalisert nært der folk bor og jobber slik at man kan handle denne type varer ofte og uten store 

omveier. Byggevarebutikken legges gjerne der det er godt med plass til både butikk, lager og 

parkering.  Med bakgrunn i dette er det hensiktsmessig å gruppere varene etter ulike egenskaper. 

Grupperingen er i tråd med Hordaland Fylkeskommune sin mal for handelsanalyser. Grupperingen er 

tredelt og som følger: 

 

 

Varegruppene tar utgangspunkt i den internasjonale COICOP-standarden som brukes av SSB, og som 

grupperer ulike typer konsumvarer og tjenester ned på et detaljert nivå. Omsetningen i butikkene 

kategoriseres også i de samme tre varegruppene. Dette gjør vi ved å koble bransjekodene (NACE) til 

butikkene med varegruppene. For eksempel defineres bransjekoden 47.111 «Butikkhandel med 

bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler» som dagligvarer.  

 

2.1.2 Bransjeglidning 

Bransjeglidning gjør det utfordrende med kategorisering av handelstilbudene. Der det tidligere var et 

mer entydig skille mellom detaljhandel og plasskrevende handel, kan kunder i dag handle både 

detaljvarer og plasskrevende varer i en rekke møbel- og interiørbutikker, elektrobutikker og så 

videre.  

I forbindelse med bransjeglidning er det grunn til å trekke frem noen formuleringer fra «Regional 

plan for attraktive senter i Hordaland» (2016): «Handelsverksemd der den dominerande delen av 

vareutvalet er bilar, båtar, landbruksmaskinar, trelast og større byggjevarer, samt utsal frå 

hagesenter og større planteskular er ikkje naturleg i sentrum. Ein bør likevel lokalisere slik handel på 

ein måte som fremjar berekraftige transportmønster». 

Detaljvarehandel: 
Detaljhandel er summen av NACE-kode 47, 45.320 (bildeler/bilutstyr), 45.402 (MC-utstyr/deler) ekskl. 47.3 (drivstoff), 
47.642 (fritidsbåter), 47.8 (torg), 47.9 (postordre). Detaljvarer kan jf. mal for handelsanalyser i Hordaland deles inn i 
varegruppene dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer. 
 
 
Inndeling i varegrupper: 
 

1. Dagligvarer – Inkluderer dagligvarebutikker og dagligvarer som omsettes i spesialbutikker 

2. Utvalgsvarer – Inkluderer butikker som selger tekstiler, møbler og interiør, elektriske husholdningsapparater, 

bøker, apotekvarer, jernvare og fargehandel, samt spesialbutikker med blomster, kjæledyr, klokker og 

gullsmed.  

3. Plasskrevende varer – Inkluderer salg av biler, motorsykler, båter og større trelast og byggevarer.  

 
I malen er kategorien «plasskrevende varer» kalt «unntak». Vi benytter «plasskrevende varer» da dette er mer 
beskrivende for hvilke varer denne varegruppen inneholder. 
 
Se vedlegg 10.1 for hvilke NACE-koder som inngår i de ulike kategoriene.  
 
 



Handelsanalyse Forus multiconsult.no 

Handelsanalyse, Bauhaus etablering på Forus 3 Definering av handelsomland 

 

10205888-TVF-RAP-02 14. september 2018 Side 8 av 37 

Den typen handel som omtales i tiltaket vil stort sett ikke gå inn under definisjonen plasskrevende 

varer, men er virksomheter hvor kundene i særlig grad forventer å kunne kjøre bil relativt nær 

butikken. Ikke fordi hver vare som handles nødvendigvis er stor i seg selv, men fordi det er sannsynlig 

at volumet av den totale handelen i mindre grad er forenlig med å ikke bruke bil.  

Dog bør det poengteres at Bauhaus også driver salg av varer som i aller høyeste grad inngår i 

definisjonen plasskrevende, nemlig «trelast og større byggevarer». Men disse varene utgjør ikke over 

85 % av det totale salgsarealet til kjeden, slik planen til Rogaland forutsetter.  

 

2.1.3 Kategorisering av Bauhaus sitt vareutvalg 

Bauhaus er registrert under NACE-kode 47.521 «Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 

fargevarer og andre byggevarer». Varesortimentet til Bauhaus er svært bredt, som gir et godt 

eksempel på bransjeglidning. På den ene siden tar trelastvarene som Bauhaus selger stor plass, noe 

som krever store lokaler samt gode parkerings- og laste-/lossemuligheter for kunder. Butikker som 

selger kun trelast har NACE-kode 47.524 «Butikkhandel med trelast» og defineres som plasskrevende 

varer. På den andre siden selger Bauhaus også mindre varer som man enkelt kan ta med seg i et 

handlenett og som ikke krever bil, for eksempel lamper og annen type belysning.  

Vi velger å følge malen som definerer Bauhaus under varegruppen utvalgsvarer, samtidig som 

enkelte varer er plasskrevende. 

 

3 Definering av handelsomland 

Definering av handelsomlandet er viktig for handelsanalyse. Med handelsomland menes det 

geografiske området som skal legges til grunn for handelsanalysen. Handelsomlandet er knyttet til 

den eksisterende handels- og tjenestenæringen i området. 

Ulike varegrupper har ulike egenskaper, og husholdninger har ulike handlemønster for disse varene. I 

denne analysen er det varegruppene utvalgsvarer og plasskrevende varer som har hovedfokus. Vi har 

derfor valgt å definere handelsomlandet rundt Forus og Lura til de kommunene hvor det er rimelig å 

anta at  

1) folk som bor på Forus og Lura handler sine varer  

2) kommuner med befolkning som reiser til Forus og Lura for å handle  

 

Områder med stort vareutvalg har også et stort handelsomland, og tilbudet på Fours og Lura er 

omfattende. Dette innebærer at Forus og Lura er et naturlig handelsområdet for mange kommuner i 

Rogaland. Rennesøy er landfast med Stavanger via undersjøisk tunnel på E39. Kvitsøy, Strand og 

Frosand har fergeforbindelsene til Stavanger. Dette gjør det det enkelt for innbyggere i disse 

kommunene å legge handel til Forus og Lura. Det samme gjelder Strand og Forsand kommune. Forus 

og Lura ligger mellom Sandnes og Stavanger, to tett befolkede byer.  

De mest nærliggende konkurrentene til Bauhaus vil være Monter supermarked på Forus, Coop OBS 

Bygg på Forus, Byggmax i Stavanger, Byggmakker Sørbø trelast i Stavanger og Byggmax i Sandnes. 

Butikker som Jula og Biltema ligger også i nærheten, men vurderes ikke som en like stor konkurrent 

da de selger andre varer i tillegg og dermed når et noe annet kundesegment.  

Kart 3-1 viser kart over tiltaksområde og bedrifter med samme NACE-kode som Bauhaus.  
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Kart 3-1: Aktuell lokasjon for Bauhaus, samt oversikt over bedrifter med NACE-kode. 

Kartet viser at det er et stort antall virksomheter som driver innen NACE-kode 47521, men størrelsen 

på disse virksomhetene varierer veldig. Denne varegruppen inneholder alt fra store varehus som 

Coop Bygg og Maxbo til helt små jernvarehandlere som ligger i kjøpesentre.   
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3.1 Senterstruktur 

Øverste nivå i senterstrukturen i Rogaland er fylkessenter, deretter følger hovedsenter, 

kommunesenter og lokalsenter. Fylkessenter ligger i Stavanger og hovedsenter i Sandnes. Lura er 

definert som lokalsenter. I lokalsenter tillates etablering av handels- og tjenestetilbud som er 

dimensjonert for innbyggerne i senterets nærområde og i henhold til dimensjoneringskriterier i den 

regionale handelsanalysen (Rogaland Fylkeskommune, 2018). 

 

Kart 3-2: Senterstruktur og plassering av de ulike typen sentere. 
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Stavanger er fylkessenter, mens Sandnes sentrum er definert som hovedsenter. Jæren er et område 

med mange kommuner innenfor et relativt begrenset geografisk område, så det blir i tillegg en del 

kommunesentre. Vi ser også at lokalsentrene i stor grad følger aksene langs de største 

transportårene som jernbanen og E39.  

4 Demografi 

Kart 4-1 viser befolkningstetthet for det det aktuelle handelsomlandet. Kartet viser hvor i 

analyseområdet det bor flest mennesker. Dette er naturlig nok i Stavanger og Sandnes. Samtidig 

gjøres det klart at befolkningen på Jæren er spredt over et ganske stort geografisk område, men at 

de ikke bor spesielt tett utenfor de to store sentrumsområdene i Stavanger og Sandnes.  
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Kart 4-1: Befolkningstetthet. 

 

 

 
 

Tabellen under viser en oversikt over befolkningen i de aktuelle kommunene innenfor handelsomlandet i 
dag, om fem år og om tjue år.  
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Tabell 4-1: Oversikt over befolkning i dag, 5 år frem i tid og tjue år frem i tid. 

 

Kommune  Befolkning 2018 Befolkning om 5 år Befolkning om 20 år 

Klepp 19 604 21 519 27 261 

Sola 27 208 29 930 36 475 

Randaberg 10 944 11 490 12 828 

Sandnes 77 812 85 096 102 307 

Stavanger 133 149 135 806 147 746 

Hå 19 106 20 676 25 449 

Time 19 106 20 716 25 402 

Gjesdal 12 337 13 538 16 515 

Forsand 1 261 1 289 1 355 

Strand 12 741 13 419 15 061 

Rennesøy 5 119 5 747 7 467 

Kvitsøy 530 528 523 

Bjerkrheim 2 873 3 017 3 572 
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Kart 4-2 viser befolkningsutviklingen fem år frem i tid. Størst vekst vil være i Sola og Rennesøy 

kommune. Sandnes vil få en befolkningsvekst på rundt 9,5 %, mens Stavanger vil oppleve en svakere 

vekst på 2 %.  

Kart 4-2: Befolkningsutvikling 5 år frem i tid. 
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Kart 4-3 viser befolkningsutvikling tjue år frem i tid. Kartet viser at Rennesøy og Klepp vil få størst 

økning i befolkning på 39 % og 46 %, mens Kvitsøy vil oppleve en negativ vekst på 1,3 %. Det er verdt 

å nevne at Kvitsøy er en liten kommune i folketall. Stavanger vil få en forventet lavere 

befolkningsvekst enn kommunene rundt. 

 

Kart 4-3: Befolkningsutvikling 20 år frem i tid. 

 

 

Befolkningsutviklingen er sterkest rundt byene, både når det gjelder fem og tjue år frem i tid. Den 

sterkeste veksten vil finne sted i Rennesøy kommune. Veksten i Stavanger vil være noe lavere enn 

landsgjennomsnittet for fem og tjue år frem i tid. Om fem år er landsgjennomsnittlig 

befolkningsvekst på 3,3 %, og om tjue år er den på 13,2 % (Statistisk Sentralbyrå, 2018). Det er en 

tendens i hele Norge at befolkningsveksten er sterkere i randsonene av de større byområdene. Dette 

kan forklares med at boligprisene i byene ofte er betydelig høyere enn i utkanten, noe som presser 

mange mennesker ut av byen. Utbygging av kollektivtilbud og veier fører til redusert reisetid fra 

områder rundt byene og inn til sentrum. I tillegg har folk blitt mindre sensitive på reisetid, og godtar i 

større grad lengre reisevei. For Stavanger sitt tilfelle har kapasiteten i byen nådd en øvre grense, noe 

som i seg selv setter en stopper for befolkningsveksten.  
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5 Dagens varehandelsbalanse 

Varehandelsbalansen er en indikator på om detaljhandelstilbudet, målt ved omsetning, er tilpasset 

den antatte etterspørselen i et definerte område. Dersom tilbudet overstiger etterspørselen har 

området en overdekning og tiltrekker seg trolig kunder utenfor det definerte området. En 

underdekning antyder at det definerte området har en handelslekkasje, der innbyggerne reiser ut av 

området for å handle andre steder. 

I det følgende kapittelet drøftes varehandelsbalansen av detaljvarehandel etter malen for 

utarbeidelser av handelsanalyser i Hordaland. Varehandelsbalansen drøftes ved å se på omsetning 

per innbygger og dekningsgrad for varegruppene dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer. 

Grupperingen er i tråd med malen og oppsummert i avsnitt 2.1. I tillegg drøfter vi spesielt omsetning 

og dekningsgrad for varene med NACE-kode 47.521 «Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 

fargevarer og andre byggevarer». Dette er NACE-koden som Bauhaus er registrert under. 

 

5.1 Omsetning 

Omsetning forteller oss noe om størrelsen på handel i omlandet. Ved å se på omsetning per 

innbygger (i motsetning til total omsetning) kan vi sammenlikne omsetningen i de ulike kommunene. 

Dataene er hentet fra Bisnode. 737 av 1934 bedrifter, dvs. 38%, er ikke oppført med omsetning i 

registeret. For disse bedriftene har vi antatt at omsetningen er lik gjennomsnittlig omsetning per 

ansatt innenfor samme NACE-kode (for de bedriftene hvor omsetning er registrert). Omsetning er 

basert på data for 2017, mens omsetning per innbygger er beregnet ut fra antall innbyggere ved 

utgangen av 2017.  Figur 5-1 viser omsetning per innbygger for kommunene i handelsomlandet. 

 

Figur 5-1. Omsetning per innbygger per varegruppe (Bisnode, 2018). 
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Sandnes har størst omsetning per innbygger innenfor både dagligvarer, utvalgsvarer og 

plasskrevende varer. Utenom Sandnes har Stavanger og Time høyest omsetning per innbygger på 

utvalgsvarer, og Sandnes og Time høyest omsetning per innbygger av plasskrevende varer. 

 

Figur 5-2 viser omsetning per innbygger for NACE-kode 47.521 (NACE-koden som Bauhaus er 

registrert under). 

Figur 5-2. Omsetning per innbygger for NACE-kode 47.521. 

 

 

Vi ser av figuren at Time har spesielt stor omsetning per innbygger i forhold til de andre kommunene 

i handelsomlandet, med en omsetning per innbygger på rundt 10 000 kr. De andre kommunene 

ligger jevnt rundt 4 000-6 000 kr i omsetning per innbygger, utenom Sola hvor omsetningen er 

nærmere 1 000. 

Kommunene Bjerkreim, Randaberg, Forsand, Rennesøy og Kvitsøy har ikke registrert omsetning 

innenfor denne NACE-koden, og vises derfor ikke i grafen. Merk at dette også kan komme av at 

generert omsetning blir lik 0 hvis registrert antall ansatte er 0 i en bedrift. Registret antall ansatte er 

ofte 0 i små lokale enkeltmannsforetak. 

 

5.2 Dekningsgrad 

Figur 5-3 viser dekningsgraden for handelsomlandet. Dekningsgrad er et prosenttall som viser 

omsetning av varer per innbygger i en kommune, i forhold til omsetting per innbygger i hele 

Rogaland. Fylket får alltid en dekningsgrad på 100. Dekningsgraden viser dermed forholdet mellom 

omsetningen av ulike varer i kommunen og den antatte etterspørselen etter de samme varene hos 

innbyggerne i kommunen. Mal for handelsanalyser i Hordaland legger til grunn at det ikke er 

handelslekkasje inn eller ut av fylket. Pr definisjon blir det da balanse mellom tilbud og etterspørsel, 

og fylket har dermed dekningsgrad 100 på alle varegrupper. 

En dekningsgrad over 100 tilsier at flere enn de som bor i kommunen handler i kommunen 

(overdekning), dvs. at kommunen opplever en handelsgevinst. En dekningsgrad under 100 tilsier at 

færre enn de som bor i kommunen handler i kommunen (underdekning), altså at kommunen 

opplever en handelslekkasje til andre kommuner.  



Handelsanalyse Forus multiconsult.no 

Handelsanalyse, Bauhaus etablering på Forus 5 Dagens varehandelsbalanse 

 

10205888-TVF-RAP-02 14. september 2018 Side 18 av 37 

Figur 5-3. Dekningsgrad per varegruppe. 

 

 

Vi ser av figuren at Sandnes har høyere dekningsgrad enn alle de andre kommunene innenfor alle 

varegrupper, med en dekningsgrad på mellom 150 og 180 %. Sandnes opplever dermed 

handelsgevinst innen alle varegrupper. Stavanger som fylkessenter har en dekningsgrad på omtrent 

100% for alle varegruppene, altså opplever Stavanger handelsbalanse. Tradisjonelt ser vi at 

fylkessenteret har størst overdekning, men i Rogaland er dette altså ikke tilfelle.  

Stavanger, Bjerkreim, Klepp, Gjesdal og Kvitsøy har en handelsbalanse på dagligvarer på omtrent 

100%, og dermed opplever hverken handelsgevinst eller handelslekkasje av dagligvarer. Dette henger 

sannsynligvis sammen med at dagligvarer selges i nærbutikker lokalisert nært der folk er bosatt. Hå, 

Time, Sola, Randaberg, Forsand og Strand har en dekningsgrad på dagligvarer under 100% og 

opplever handelslekkasje til andre kommuner.  

De fleste kommunene i handelsomlandet har en høyere dekningsgrad på dagligvarer enn på 

utvalgsvarer og plasskrevende varer. Dette tyder på at mange handler dagligvarer i hjemkommunen, 

men flere reiser til andre kommuner for å handle utvalgsvarer og plasskrevende varer. Sandnes og 

Time er de eneste kommunene med en klar overdekning av utvalgsvarer, og folk fra andre 

kommuner reiser dit for å handle slike type varer. Stavanger har en dekningsgrad på omtrent 100% 

for utvalgsvarer. De andre kommunene (Bjerkreim, Hå, Klepp, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, 

Strand, Rennesøy og Kvitsøy) har en dekningsgrad under 100%, og opplever en lekkasje av handel til 

andre kommuner. 

Bjerkreim, Randaberg, Sandnes og Time har overdekning av plasskrevende varer. Dette tyder på at 

personer fra andre kommuner reiser til disse kommunene for å handle slike type varer. 

Figur 5-4 viser dekningsgrad for handel innen NACE-kode 47.521, «Butikkhandel med bredt utvalg av 

jernvarer, fargevarer og andre byggevarer» dvs. samme type handel som Bauhaus.  
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Figur 5-4. Dekningsgrad av handel innen NACE-kode 47.521 

 

 

 

Time har en klar overdekning av slike typer varer, med en dekningsgrad på nærmere 225%. Time 

kommer dermed ut som eneste kommune med klar handelsgevinst i handelsomlandet. Sandnes, 

Klepp og Gjesdal har handelsbalanse, mens Stavanger, Hå, Sola og Strand opplever handelslekkasje.  

 

5.3 Vurdering av årsakssammenheng 

Sandnes kommune kommer frem som et handelssentrum i regionen. Kommunen har relativt høy 

omsetning sammenliknet med de andre kommunene, samt handelsgevinst innenfor alle 

varegruppene. Dette tyder på at de tiltrekker seg kunder som er bosatt både i Sandnes og i 

nærliggende kommuner. Dette henger trolig sammen med at Sandnes har flere store 

handelsetableringer i kommunen, da mange handelsetableringer inkludert Kvadrat kjøpesenter (det 

største kjøpesenteret i regionen) ligger i området av Forus/Lura i Sandnes kommune.  

De fleste kommunene i handelsomlandet har en høyere dekningsgrad på dagligvarer enn på 

utvalgsvarer og plasskrevende varer. Dette henger sannsynligvis sammen med at dagligvarer selges i 

nærbutikker lokalisert nært der folk er bosatt, mens salg av utvalgsvarer og plasskrevende varer ofte 

er lokalisert i sentrumsområder eller sentralt plassert utenfor sentrumsområder i nærhet til store 

veier. Kundene har normalt større reisevillighet når det skal kjøpes utvalgsvarer og særlig 

plasskrevende varer. Time og Sola har vesentlig lavere dekningsgrad for dagligvarer sammenliknet 

med de to andre varegruppene, noe som kan ha sammenheng med at de ligger svært nært Sandnes 

og Stavanger og mange av arbeidsplassene i regionen ligger i disse to kommunene.  

Sandnes og Time er de eneste kommunene med en klar overdekning av utvalgsvarer. Dette kan ha en 

sammenheng med at det ligger store kjøpesentre i begge kommunene, M44 i Time og Kvadrat 

kjøpesenter i Sandnes. Utvalgsvalgsvarer er typiske varer kjøpesentre tilbyr. Sandnes har også en god 

del handel i sentrum av kommunen. Alle de andre kommunene opplever en underdekning av 

utvalgsvarer. Bjerkreim og Randaberg, i tillegg til Sandnes og Time, har overdekning av plasskrevende 

varer. Dette tyder på at dette er kommuner som man flere fra andre kommuner reiser til for å handle 

slike type varer. 
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Når det gjelder bedrifter med NACE-kode 47.521 har Time høy omsetning og høy dekningsgrad i 

forhold til de andre kommunene. Time har mange bedrifter innenfor denne NACE-koden, både Coop 

Obs, Byggmax og Monter er lokalisert i Bryne (sentrum i Time). Dette bidrar trolig til at mange i de 

omkringliggende kommunene kommer til Time for å handle byggevarer. Dette kan også være 

forklaringen til at Time har høy dekningsgrad av utvalgsvarer. 

 

6 Avsatt, utbygd og ledig areal til detaljvarehandel i KPA 

Ifølge mal for handelsanalyser i Hordaland skal det gis en oversikt over eksisterende 

detaljhandelsareal i kommuneplanens arealdel (KPA), dagens utnytting av avsatt areal og ledig areal. 

Dette skal danne grunnlaget for å vurdere behovet for nytt areal til detaljhandel. Oversikt over 

eksisterende detaljhandelsareal har ikke vært mulig å innhente da Sandnes kommune ikke har 

kategorisert arealer etter handel, men har handelsbedrifter både innen kategorien «næringsformål» 

og «sentrumsformål». For eksempel er området til Kvadrat kjøpesenter regulert for næringsformål, 

se Kart 6-1 (Norkart, 2018).  Kommunen har heller ikke tilgjengelig informasjon om avsatt og ledig 

areal.  

Malen viser videre til at fremtidig arealbehov skal vurderes for årene 2023 og 2038. Behovet for areal 

til detaljhandel er 2m2 per person som bor i handelsomlandet, og skal danne grunnlaget for å 

dimensjonere handelsarealer i omlandet for fremtidig behov. I 2023 og 2038 vil befolkningen i 

handelsomlandet være hhv. 362 711 og 421 961, noe som krever totalt arealbehov på 725 542 og 

843 922 m2. Siden vi ikke vet hvor stort areal som i dag er avsatt eller arealenes utnyttelsesgrad, kan 

vi ikke si noe om hva behovet for nytt areal er.  

Å vurdere behovet for detaljhandel i handelsomlandet anser vi uansett ikke som det mest sentrale 

for å svare ut handelsanalysen vedrørende lokalisering av Bauhaus på Lura, da Bauhaus allerede har 

en potensiell lokasjon på en ledig tomt. Det sentrale vil være å vurdere om det er grunnlag for å 

lokalisere Bauhaus på aktuell tomt i forhold til etterspørsel etter Bauhaus sine varer, hvordan 

lokalisering av Bauhaus vil påvirke handel i omlandet, utvikling av Forus og Lura som lokalsenter i 

regionen, samt miljømessige konsekvenser av handelsetableringen. 
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Kart 6-1. Aktuell tomt for Bauhaus i kommuneplanens arealdel. 
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7 Handel som bærekraftig sentrumsutvikler 

Hovedmålet i fylkesdelplanen fra 2000 er at «arealene skal planlegges og utnyttes med sikte på 

regionale helhetsløsninger, forankret i prinsippet om en bærekraftig utvikling. Samtidig skal 

verdiskapningen i regionen styrkes og næringslivet sikret trygge og gode utviklingsmuligheter. Dette 

innebærer at naturressursene må forvaltes på en miljøvennlig måte og at natur- og kulturverdier 

vernes. Arealplanleggingen skal brukes aktivt for å løse interessekonflikter, redusere transportbehov, 

begrense areal- og energiforbruk samt redusere miljøbelastninger for å sikre gode levekår for 

regionens befolkning» (Rogaland Fylkeskommune, 2000).  

Hovedmålet innebærer blant annet å styrke byens, og tettstedenes sentra som viktigste arena for 

handel, kultur og næring, samt sikre grønn mobilitet. Sentrumssoner er ofte ikke definert på en 

helhetlig måte. Ofte er det en sentrumsdefinisjonen i de kommunale og fylkeskommunale 

arealplanene, mens SSB opererer med en annen definisjon av sentrumssoner. SSBs definisjon er 

universell for hele landet og lyder som følger (SSB, 2018) : 

1. Et sentrum er et område sett sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 

meter omkring.  

2. En sentrumskjerne er et område med mer enn 3 ulike hovednæringsgrupper med 

sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse og 

sosiale tjenester eller annen sosial og personlig service være representert. Avstanden mellom 

bedriftene skal ikke være mer enn 50 meter. 

Kart 7-1 viser SSB sine sentrumssonene rundt Forus og Lura, inkludert Stavanger og Sandnes 

sentrum. 

Regionalplan for Jæren slår fast at byområdet og tettstedene på Jæren er viktige bidragsytere til den 

økonomiske utviklingen i fylkes- og landssammenheng. Det er et stort potensiale til å skape økt 

sysselsetting og sikre innbyggerne høy livskvalitet. Området Forus og Lura har hatt en 7 % årlig vekst i 

handelsomsetningen i tidsperioden 2004-2010 (Rogaland Fylkeskommune, 2018). Dette er mer enn 

de omkringliggende sentrumsområdene har hatt.  
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Kart 7-1. Sentrumssoner Stavanger og Sandnes. 

 

 

7.1 Reguleringsformål for tiltaksområde 

Kart 6-1 viser kommuneplan for Sandnes kommune og Tabell 7-1 viserbestemmelsene til gjeldende 

reguleringsplan 85 113.. Området Lura Nord, som er den aktuelle lokasjonen for etablering av 

Bauhaus, er avsatt til næringsbebyggelse (Norkart, 2018). Både industribedrifter og handelsbedrifter 

er lokalisert på arealer avsatt til næringsbebyggelse, f.eks. Kvadrat kjøpesenter. 

Jf. reguleringsplan 85 113 tillates oppføring av bygninger for kontor, administrasjon, service-

virksomhet og lettere industri på tomten. Reguleringsplanen sier videre at i spesielle tilfeller kan 

bygningsrådet tillate forretningsvirksomhet og spesiell industri, der dette trafikkmessig eller 

miljømessig kan innpasses i forhold til omgivende arealer og funksjoner (Sandnes Kommune, 1987). 
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Tabell 7-1. Utsnitt av reguleringsplan 85 113 som omhandler det aktuelle området på Lura (Sandnes Kommune, 
1987). 

 

 

Heller ikke kommuneplanen gir åpning for generell handel utenfor sentra, men har et unntak for 

større/plasskrevende varer. 

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal 

kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Planen er per dags dato ute for høring. Den aktuelle tomten 

for etablering av Bauhaus reguleres til næringsformål også i den foreslåtte planen. Nytt i planen er 

derimot at etablering av ny handel ikke vil være tillatt innenfor areal avsatt til næringsformål og 

kombinerte formål, med unntak av nærservice og nærbutikk. Etablering av Bauhaus går ikke under 

kategorien nærservice eller nærbutikk. I tillegg er det nye forlaget til IDKP at unntaket for større varer 

ikke lenger er tatt med.   

Tabell 7-2 viser bestemmelser i dagens kommuneplan vedrørende av krav til utnyttelsesgrad 

bruksareal (BRA)1 kategorisert etter område. BRA til detaljhandel defineres som summen av 

salgsareal, lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal. Areal til parkering og varelevering regnes 

ikke med i BRA (Sandnes Kommune, 2015).  

 

Tabell 7-2. Type virksomhet og tilhørende utnyttelsesgrad BRA (Sandnes Kommune, 2015). 

 Type virksomhet Minimum 

utnyttelse BRA 

Maksimum 

utnyttelse BRA 

Parkering 

jfr. § 1.14 

Næringskategori 1 Næringsvirksomhet med høy arealplass- og besøksintensitet og høy 

arealutnyttelse 

Sandnes sentrum Høy 

urbaniseringsgrad 

160 – 200 % 200 – 250 % Sone 1 

Forus/Lura – innenfor 

500 m influensområde 

bussvei 

Høy 

urbaniseringsgrad 

160 – 200 % 200 – 250 % Sone 2 

Vatnekrossen – fase 1 

– Sandnes øst 

senterområde 

Høy 

urbaniseringsgrad 

Begrenset 

omfang/Avklares i 

områdeplan 

Begrenset 

omfang/Avklares i 

områdeplan 

Sone 2 

                                                                 
1 Definisjon BRA (bruksareal): Bruksareal for bebyggelse på en tomt (BRA) er definert som summen av bruksarealet for 

alle bygninger og konstruksjoner, åpent overbygget areal og nødvendig parkeringsareal/ biloppstillingsplasser på 
tomta. % BRA (prosent bruksareal) = (BRA/ tomteareal) X 100. 
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Næringskategori 2 Næringsvirksomhet med middels arbeidsplass – og besøksintensitet og 

middels arealutnyttelse 

Lokalsenter Virksomheter med 

allsidig virksomhet 

60 – 70 % BRA 130 – 140 % Sone 2 

500 m fra 

stoppestedet for 

hovedkollektivnett 

Virksomheter med 

allsidig virksomhet 

60 – 70 % BRA 130 – 140 % Sone 2 

Sviland Nord – fase 2 – 

Sandnes øst 

senterområdet 

Høy 

urbaniseringsgrad 

Defineres i neste 

kommuneplan-

revisjon 

Defineres i neste 

kommuneplan-

revisjon 

Sone 2 

 

Jf. notater gitt til oss fra møte mellom Bauhaus og Sandnes kommune 16.5.2018 er Bauhaus i 

næringskategori 2. Næringskategori 2 er definert til å inneholde allsidig virksomhet med middels 

arbeidsplass- og besøksintensitet og middels arealutnyttelse med utnyttelsesgrad av bruksareal 

(BRA) på mellom 60 % og 140 %. Den potensielle tomten for etablering av Bauhaus ligger i et område 

definert som lokalsenter, samt er 500 meter fra busstraséen som går gjennom Lura. Minimumskrav 

til BRA er dermed 60 %-70 % og maksisum BRA 130 %-140 %. Kart 7-2 viser influensområdet til 

busstraséene, med tilhørende næringskategorier for området. 

Kart 7-2. Næringskategori Forus/Lura i tilknytning til busstraseer. 

 

 

7.2 Bruksareal 

I henhold til mal for handelsanalyser i Hordaland som brukes i denne analysen, skal man som en del 

av analysen kommentere maksimalt bruksareal (BRA) og vurdere utnytting av arealet etter formål (% 
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BRA av formål). Man skal også vurdere områdetettheten som omhandler % BRA i relasjon til samlet 

grunnareal i senterområdet. 

Tiltaket har en flate på ca. 15 000 m2 BRA ekskludert parkering., Aktuell tomtestørrelse er på ca. 

34 500 m2. Utover dette har ikke kommunen kunnet bidra med nødvendig data, og følgelig er 

vurderingene knyttet til bruksareal utelatt fra handelsanalysen.  

 

7.3 Reiseavstand langs vei til overordnet og sidestilte sentrumsområder 

Lura og Forus ligger sentralt mellom Stavanger og Sandnes. Forus utgjør sørligste del av Stavanger 

kommune, og grenser i sør mot Lura i Sandnes. Øst for Forus og Lura ligger Gandafjorden med 

fergeforbindelser til Forsand og Strand kommune, mens Sola ligger i vest. Forus og Lura ligger langs 

E39 som er hovedveien mellom Stavanger og Sandnes. Dette gjør at bilforbindelsen til Forus og Lura 

er svært god fra begge retninger. Handelsomlandet til Forus og Lura strekker seg derfor både 

nordover, sørover og østover og vestover.   

Lurabyen, det vil si området sør for Kvadrater lokalsenter med god dekning på varegrupper som 

handel med både møbler og elektro, sport, spill, leker, interiør m.m. Lura nord som er området for 

den aktuelle tomten synes ikke å bli betraktet som en del av lokalsenter i denne sammenheng.  

Avstanden fra Lura til Stavanger er 13,5 km, og avstanden til Sandnes er kun på 2,6 km. Det er derfor 

kort avstand både til fylkessenter og nærmeste hovedsenter. 

Nærmeste sidestilte handelsområde er Gauselbakken, Ganddal og Hana. Dette er betydelig mindre 

handelsområder enn Lura og Forus, og det er lite sannsynlig at det er nevneverdig handelslekkasje til 

disse områdene.  

Nærmeste kommunesenter, utover Sandnes sentrum, er Sola som ligger 8 km unna Lura. Butikkene 

her konkurrerer trolig ikke med butikkene på Lura ettersom Sandnes er både nærmere og større.   

Nærmeste hovedsenter er Sandnes og nærmeste fylkessenter er Stavanger. I og med at avstanden 

fra Sandnes til Forus og Lura er svært kort, er det naturlig å anta mange reiser til Lura for å handle. 

Lura og Forus har økt omsetningen på 7 % hvert år mellom 2004-2010. Sandnes ligger på 2,2 %, mens 

Stavanger ligger på 1,3 %.  

Den høye dekningsgraden for Sandnes tyder på at mange fra omkringliggende kommuner handler i 

Sandnes kommune, og de nærmeste områdene opplever en handelslekkasje dit. Det er nærliggende 

å tro at handelsområdet på Forus og Lura bidrar til denne overdekningen. Sandnes kommer frem 

som et handelssentrum i regionen. 

 

7.4 Trafikk og transport 

Lura har bussforbindelser både til Stavanger og Sandnes. Fra Lura til Stavanger går det tre 

direkteruter2. Disse rutene går i tidsintervaller på rundt 10-15 minutter fra mandag til fredag.  

Fra Sandnes til Lura er det også tre direkte bussruter. De aktuelle bussrutene går med 15 minutters 

tidsintervall.   

Det er gode parkeringsmuligheter i området rundt den aktuelle lokasjonen for Bauhaus. Nærmeste 

store parkeringsplass er på IKEA Forus som har 350 parkeringsplasser. Det er mange aktuelle 

                                                                 
2 Har kun sett på direkte bussruter, da det er nærliggende å tro at de fleste ønsker å benytte seg av slike ruter til fordel 

for bussruter inkludert bytte underveis.   
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parkeringstilbud i nærheten, med blant annet Kvadrat kjøpesenter med hele 2 500 parkeringsplasser. 

Men disse vil være for langt unna Bauhaus til å være til noen nytte for flertallet av kundene deres.   

Eksisterende handelstilbud og tiltaket som ligger til grunn for denne analysen, er godt plassert i 

forhold til bussholdeplass til både Stavanger og Sandnes. Det aktuelle busstoppet ligger rundt 500 

meter fra tiltaksområdet. Med tanke på hvilken type varer som omsettes hos Bauhaus, så er dette 

allikevel å regne som en relativt stor avstand.  

Kollektivtilbudet brukes mest i forbindelse med arbeids- og skolereiser. Den nasjonale 

reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viser at kun fem prosent av handelsreiser ble gjennomført 

med kollektive transportmidler. Den vanligste reisemåten på handelsreiser er med bil, enten som 

sjåfør eller passasjer (Randi Hjorthol, 2014). Det er god parkeringsdekning på Forus og Lura, og 

området ligger nærme veinettet med E39 som går mellom Stavanger og Sandnes. Mye av handelen 

på Forus og Lura utføres dermed trolig ved bruk av bil. Tiltaket er tilknyttet eksisterende veinettet i 

området, og en økning i trafikkmengden som følge av dette tiltaket vil fordele seg på dagens veinett.  

Det er planlagt 350 parkeringsplasser på planområdet. 
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Kart 7-3 viser trafikkmengden som i gjennomsnittlig antall passeringer pr døgn (=ÅDT) for området 

rundt Forus og Lura. Kartet viser at hovedmengden av trafikken foregår på E39 med 30-70 000 

bilister i året. Veien fra Randaberg til Stavanger har en ÅDT på 20-30 000 bilister. Dette indikerer at 

hovedmengden av trafikken i det aktuelle området foregår på strekningen mellom Stavanger og 

Sandnes, hvor Forus og Lura ligger plassert.  

 

Kart 7-3: Trafikkmengde ÅDT i området Forus og Lura. 

 

7.5 Miljøutfordringer 

Tiltaket kan ventes å skape noe økt trafikk til Forus og Lura. Dette er et område som i dag som i stor 

grad består av virksomheter innen storhandel, som byggevarer, hvite- og brunevarer, møbler, leker, 

etc. Disse virksomhetene er ikke ventet å bli påvirket negativt av etableringen da mer trafikk også vil 

kunne øke handelen for de eksisterende virksomhetene.  

Etableringen vil trolig ikke føre til økt støy for majoriteten av beboerne i området. Enkelte boliger i 

boligfeltet som ligger nord-øst for området kan kunne oppleve noe økning i støynivå som konsekvens 

av en stor utbygging. Boligfeltet, barnehagene og skolene på Forus og Lura øst for tiltaksområdet, 

ligger såpass langt unna at de trolig ikke vil bli særlig berørt av utbyggingen. En økning i 

trafikkmengden som følge av denne utbyggingen vil trolig ikke berøre beboerne i nevneverdig grad 

da denne trafikkøkningen i hovedsak vil skje på E39, vest for tiltaksområde.  
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Kart 7-4: Kart over Forus og Lura som viser tiltaksområdet (i rødt), og boligområdet (i blått), samt E39 vest for 
tiltaksområdet (kilde: Google maps). 

 

 

7.5.1 Utslipp knyttet til handel i eller utenfor sentrum 

I og med at Fours og Lura er preget av kjøpesenterbygninger hvorav mange aktører selger varer som 

til sammen tar stor plass (for eksempel IKEA), vil de fleste bruke bilen til dette området når de skal 

handle. Utbyggingen vil også være av kategorien der det vil være mest hensiktsmessig for kunden å 

bruke bil. Ved å legge denne utbyggingen til det planlagte tiltaksområdet, og ikke i sentrumsområder, 

vil dette kunne gi mindre utslipp av klimagasser. En analyse gjort av Multiconsult for en større norsk 

møbelkjede, viser at antall kilometer kjørt av kundene vil være lavere dersom kjedens butikker ligger 

utenfor sentrum. Dette ettersom butikkene dermed ligger nærmere der kunden faktisk bor. Om lag 

75 % av kundene henter møbler selv i butikk, og kunden kjører i snitt 15 km. Avstandene fra 

Stavanger og Sandnes til Forus og Lura kan tyde på at det kan ligge rundt det samme. Ved å plassere 

butikker med større varer i sentrum, antyder analysene at dette føre til en økning på 7,5-8 ganger 

mer kjøring i sentrum, og at sentrumskjøringen vil utgjøre nær 7 % av den totale kjøreruten. Dersom 

kjedens butikker derimot blir plassert utenfor sentrum, ville derimot sentrumskjøringen utgjøre 1 % 

av samlede antall kilometer som kundene kjører. Det kan være nærliggende å anta at mange av 

potensielle Bauhaus kunder også vil foretrekke å hente varer selv da store møbler og byggevarer kan 

kategoriseres relativt likt.  
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7.6 Urbane kvaliteter 

Hovedmål for byutviklingen er at Jæren skal ha en byutvikling basert på regionale helhetsløsninger 

som effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapningen, sikrer natur og 

kulturverdier og gir høy livskvalitet. I tillegg er byområdene og tettstedene på Jæren viktige 

bidragsytere til den økonomiske utviklingen i fylkes- og landssammenheng (Rogaland 

Fylkeskommune, 2018). 

Raske, konjunkturbaserte endringer i næringslivet gir variasjoner i arealbehov over tid, og for de ulike 

næringene. Regionalplanen er utformet for å ivareta forutsigbar tilgjengelighet for attraktive 

næringsområder. Denne fleksibiliteten betyr at kommunene har stort handlingsrom i planleggingen 

av næringsområder (Rogaland Fylkeskommune, 2018). 

Tiltaket i handelsanalysen er plassert nord for Sandnes sentrum. Tiltaket er utenfor dagens 

sentrumsområde og ligger i et område der handelsvirksomhet er storhandelskonsepter som 

byggevarer, møbler, biler etc.  

Utbyggingen vil kunne legge til rette for mer handel på Forus og Lura, og dermed kunne bidra til et 

robust næringsliv i kommunen. Forus og Lura er et sentralt handelsområde for kommunen med en 

økning i handelsomsetningen på 7 % hvert år. Forus og Lura er preget av kjøpesenterbygninger og 

varehus. Tiltaket som i stor grad inneholder storhandelskonsepter og plasskrevende varer vil bidra til 

flere kjøpesenterbygninger på Forus. 

I Time kommune er omsetning per innbygger for bedrifter med samme NACE-kode som Bauhaus 

høyere enn i Sandnes, og høyere enn gjennomsnittlig for regionen. I Time kommunen ligger det en 

Byggmax samt Coop Bygg. Dette kan være en indikasjon på at mange som bor i kommunene rundt 

Time legger handelen sin til Time kommune. Etableringen av Bauhaus vil kunne bidra til at noe av 

etterspørselen i Time kommune vil flyttes over til Sandnes.  

Et annet mål for fylkeskommunen er at etableringer i sentrum av byene skal gi attraktive 

sentrumsområder. Attraktive byer skapes der det finner sted interaksjon mellom de handlende og 

butikkene rundt. Dette kan være i form av interessante vindusutstillinger eller kaféer/lokaler hvor 

man kan se andre mennesker. Bauhaus er et handelskonsept som krever store arealer, og som i liten 

grad innbyr til interaksjon. Det kan derfor stilles spørsmål ved om dette er en type handel som bør 

finne sted i sentrum av byen.  

 

8 Netthandel 

Figur 8-1 viser estimert omsetning for netthandel3 i de aktuelle kommunene for det definerte 

handelsomlandet. Disse tallene er beregnet med utgangspunkt i all internetthandel i Norske 

                                                                 
3Nacekode 47.91: Postordrehandel og handel via internett er brukt i denne analysen. Kunden bestiller via brev, telefon 

eller Internett (normalt via Websider). Varene hentes enten direkte på Internett eller leveres fysisk til kunden. 
Inkluderer: detaljhandel med alle varetyper via postordre eller via Internett. Omfatter også direkte salg via TV, 
radio og telefon og auksjonshandel på Internett. Ekskluderer: Detaljhandel med motorvogner, reservedeler og 
utstyr til motorvogner via Internett grupperes under hhv.: 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler og: 
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler. Detaljhandel med motorsykler, reservedeler 
og utstyr til motorsykler via Internett grupperes under: 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 
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nettbutikker (basert på nace-kode). De norske nettbutikkenes samlede omsetning deles på antall 

innbyggere i Norge for å få gjennomsnittlig netthandel per nordmann per år. Ved å multiplisere dette 

beløpet med antall innbyggere i de aktuelle kommunene beregnes den samlede etterspørselen i 

disse kommunene som går til netthandel. Netthandel fører normalt sett til lavere omsetning lokalt i 

kommunene. De største norske nettbutikkene, slik som Komplett.no, står for en svært stor andel av 

den samlede omsetningen i norske nettbutikker. Av utenlandske nettbutikker er Zalando den største 

(Ehandel, 2015). 

Figur 8-1: Omsetning i netthandel for de aktuelle kommunene innenfor handelsomlandet. 

 

Netthandelstallene for de aktuelle kommunene er usikre av flere årsaker. Selv om størsteparten av 

omsetningen fra netthandel er i norske nettbutikker så handles en del av netthandelen også i 

utenlandske nettbutikker (Ehandel, 2015). De beregnede tallene fra avsnittet over er således trolig 

noe mindre enn den reelle netthandelen. 

En undersøkelse fra Posten i 2015 viser at personer som bor i byen handler mer på nett enn de som 

bor i bygdene. Rundt 25 % av de som bor i byene sier at de handler flere ganger i måneden på nett, 

mens tilsvarende tall på landet er 14 % (Posten Norge, 2015). Dette kan skyldes at post i butikk er 

mer utbredt i byene og sentrale strøk enn på bygda, noe som gjør det lettere å hente varer handlet 

på nett. Dette taler for at netthandelen på bygda er noe mindre enn estimert.  

 

Tabell 8-1: Oversikt over samlet omsetning for utvalgsvarer og netthandel i handelsomlandet. 

Samlet omsetning Samlet omsetning 

netthandel 

Netthandel i prosent av 

total samlet omsetning  

24 156 387 867 1 242 540 771 5 % 

 

Tabell 8-1 viser netthandel i prosent av omsetningen av utsalgsvarer for de aktuelle kommunene i 

handelsomlandet. Vi ser på de aktuelle kommunene samlet da det er store forskjeller i handel blant 

disse kommunene. I Sandnes ligger Forus og Lura med store handelsområder, mens på Tau er det 

 -

 100000 000

 200000 000

 300000 000

 400000 000

 500000 000

 600000 000



Handelsanalyse Forus multiconsult.no 

Handelsanalyse, Bauhaus etablering på Forus 9 Konklusjon 

 

10205888-TVF-RAP-02 14. september 2018 Side 32 av 37 

mer lokal form for handel. I tillegg er det trolig mer netthandel rundt Sandnes enn på Tau grunnet 

mer tilgjengelig postmottak.  

Av tabellen ser vi at netthandel står for rundt 5 %, noe som er under det nivået som er estimert i 

malen for handelsanalyse i Hordaland der den ligger på 10-15 %. For denne analysen reduseres 

derfor etterspørselen i handelsomlandet med 5 % (Statistisk Sentralbyrå, 2018). De største 

nettvarehandelskapene er ikke typiske byggevarekjeder. Som nevnt tidligere er de største aktørene 

innenfor netthandel Komplett som selger PC/TV mm. og Zalando som selger sko og klær. Mange av 

varene som Bauhaus selger er lite praktisk å kjøpe via netthandel, slik som for eksempel trelast. Det 

er derfor sannsynlig at majoriteten av kundene legger handleturen til varehuset fremfor å handle på 

nett.  

9 Konklusjon 

Sandnes kommune kommer frem som et handelssentrum i regionen. Kommunen har relativt høy 

omsetning per innbygger sammenliknet med de andre kommunene, samt handelsgevinst innenfor 

både dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer. Dette tyder på at de tiltrekker seg kunder som 

er bosatt både i Sandnes og i nærliggende kommuner. Det er nærliggende å tro at handelsområdet 

på Forus og Lura bidrar til denne overdekningen, da området har god dekning på varegrupper som 

handel med både møbler og elektro, sport, spill, leker, interiør m.m. I tillegg til Kvadrat kjøpesenter, 

som i hovedsak selger utvalgsvarer, er bedrifter med plasskrevende handel lokalisert i området.  

Målet i fylkesdelsplanen er blant annet å styrke byens, og tettstedenes sentra som viktigste arena for 

handel, kultur og næring, samt sikre grønn mobilitet. Forus/Lura-området er definert som et 

lokalsenter i regionen. Handelstilbudet på dette området tilsier derimot at det i større utstrekning er 

et handelssenter for regionen enn kun et lokalsenter for de som bor i nærheten. Det er grunn til å 

stille spørsmål ved hvilken posisjon Forus og Lura skal ha med tanke på handel i fremtiden. 

Bauhaus har et svært bredt varesortimentet, med både små utvalgsvarer og plasskrevende varer som 

trelast og byggevarer samt supplerende varer som trengs i forbindelse med byggearbeider. Store 

deler av handelen krever derfor bil. Et slikt type varehus, der det er mest hensiktsmessig å bruke bil i 

forbindelse med handelen, vil ikke være med å skape et attraktivt sentrumsområde. Dette av flere 

grunner. For det første vil ikke et stort varehus i byen være med å skape et hyggelig byrom som 

stimulerer til byaktivitet, for eksempel cafebesøk. For at det skal være attraktivt for folk å bruke byen 

som et oppholdssted, er det viktig at det er hyggelige omgivelser. Et stort varehus med tilhørende 

stor parkeringsplass er ikke karakterisert som hyggelige bysentrum.  

For det andre, og kanskje noe av det viktigste, vil et slikt type varehus midt i byen kunne øke 

bilbruken i byen, og dermed føre til økt utslipp av CO2. Dette er ikke bare i strid med fylkesdelplanen 

om å skape en by som sikrer grønn mobilitet, men det vil heller ikke bidra til et attraktivt 

sentrumsområde.  

Et av målene i regionplanen for Jæren er å øke handelen i sentrumsområdene. For å nå dette målet 

bør det heller satses på å legge til rette for en annen type handel i sentrumsområde enn den form for 

handel som finner sted på Bauhaus. Handel som vil stimulere til økt bruk av byrommene er blant 

annet tjenestehandel som restauranter, cafeer, samt utvalgsvarer som klær, husholdningsartikler og 

andre varer som er nødvendig på en daglig/ukentlig basis. Handel på varehus som Bauhaus er typisk 

noe en planlegger for og gjør en storhandel relativt få ganger i løpet av et år. Det er derfor ikke 

hensiktsmessig å etablere Bauhaus i et sentrumsområde, for eksempel Sandnes sentrum.  

Sandnes har en dekningsgrad på 100% for NACE-kode 47.521 «Jernvare, fargevare og trelastvare», 

mens Stavanger har en dekningsgrad under 100%. Dette viser at Sandnes og Stavanger ikke tiltrekker 
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seg handel innen denne varegruppen i dag. Den høye dekningsgraden for Time for denne varegruppe 

tyder på at mange fra flere kommuner reiser dit for å handle disse varene. Som hhv. fylkessenter og 

hovedsenter i regionen skal Stavanger og Sandnes betjene handelstilbudet det ikke er dekning for å 

ha rundt i de ulike lokalsentrene, typisk plasskrevende varer som mange ikke handler så ofte. Disse 

kommunene er også geografiske midtpunkter i regionen. Denne rollen har ikke Stavanger og Sandnes 

i dag. Dette er et argument for å plassere på Lura. 

 

Området Forus/Lura har god dekning på varegrupper som handel med både møbler og elektro, sport, 

spill, leker, interiør m.m. Det å samlokalisere varehus som selger varer innenfor samme eller liknende 

varekategori vil bidra til en lavere utslipp av klimagasser enn ved å plassere de på ulike områder. I 

tillegg er handel på Forus/Lura storhandel noe som betyr at de fleste kundene vil kjøre bil. Ved å 

legge til rette for et godt handelstilbud på ett område i stedet for å spre tilbudet på flere lokasjoner, 

vil dette følgelig kunne redusere klimagassutslipp. 
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10 Vedlegg 

 

10.1 Inndeling i varegrupper 

 Detaljvarehandel (summen av underkategoriene dagligvarer, utvalgsvarer og 
unntaksvarer under) 

o Summen av 47, 45.320 (bildeler/bilutstyr) og 45.402 (MC- utstyr/ deler) ekskl.: 
 47.3 (drivstoff),  
 47.642 (fritidsbåter),  
 47.8 (torg),  
 47.9 (postordre) 

 

 Dagligvarer 
o 47.11 Butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmiddel 
o 47.2   Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger ekskl.  
o 47.25 butikkhandel med drikkevarer) 

 Utvalgsvarer 
o 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 
o 47.25 Butikkhandel med drikkevarer (Vinmonopol) 
o 47.4 Butikkhandel med IKT- utstyr i spesialforretninger 
o 47.5 eksklusive «plasskrevende 1 og 2 (se under) 
o 47.6 eksklusive 47.642 
o 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger, ekskl. 47.761 (blomster) 

 Varer som kommer inn under unntak fra forskriftene i regional plan 
o Biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra 
hagesenter og større planteskoler. Disse vareslagene kommer inn under 
unntaksvilkårene i senterplanen.  

 

 

Tabell 10-1. NACE-kode med tilhørende varegruppe. 

Kode Tittel Varegruppe 

45.320 
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, 
unntatt motorsykler Plasskrevende varer 

45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Plasskrevende varer 

47.111 
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt 
på nærings- og nytelsesmidler Dagligvarer 

47.112 
Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på 
nærings- og nytelsesmidler Dagligvarer 

47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Utvalgsvarer 

47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker Dagligvarer 

47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Dagligvarer 

47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr Dagligvarer 

47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Dagligvarer 

47.242 Butikkhandel med sukkervarer Dagligvarer 

47.251 Butikkhandel med vin og brennevin Utvalgsvarer 

47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers Utvalgsvarer 
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47.260 Butikkhandel med tobakksvarer Dagligvarer 

47.291 Butikkhandel med helsekost Dagligvarer 

47.292 Butikkhandel med kaffe og te Dagligvarer 

47.299 
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke 
nevnt annet sted Dagligvarer 

47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Ekskludert 

47.410 
Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 
datamaskiner Utvalgsvarer 

47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr Utvalgsvarer 

47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr Utvalgsvarer 

47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Utvalgsvarer 

47.52 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass Utvalgsvarer 

47.521 
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 
fargevarer og andre byggevarer Utvalgsvarer 

47.522 Butikkhandel med jernvarer Utvalgsvarer 

47.523 Butikkhandel med fargevarer Utvalgsvarer 

47.524 Butikkhandel med trelast Plasskrevende varer 

47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Plasskrevende varer 

47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Utvalgsvarer 

47.532 Butikkhandel med tepper Utvalgsvarer 

47.533 Butikkhandel med gardiner Utvalgsvarer 

47.540 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater Utvalgsvarer 

47.591 Butikkhandel med møbler Utvalgsvarer 

47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr Utvalgsvarer 

47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Utvalgsvarer 

47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter Utvalgsvarer 

47.599 
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt 
annet sted Utvalgsvarer 

47.610 Butikkhandel med bøker Utvalgsvarer 

47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer Utvalgsvarer 

47.630 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video Utvalgsvarer 

47.641 Butikkhandel med sportsutstyr Utvalgsvarer 

47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Plasskrevende varer 

47.650 Butikkhandel med spill og leker Utvalgsvarer 

47.710 Butikkhandel med klær Utvalgsvarer 

47.721 Butikkhandel med skotøy Utvalgsvarer 

47.722 
Butikkhandel med reiseeffekter av lær og 
lærimitasjoner og varer av lær Utvalgsvarer 

47.730 Butikkhandel med apotekvarer Utvalgsvarer 

47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler Utvalgsvarer 

47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler Utvalgsvarer 

47.761 Butikkhandel med blomster og planter Plasskrevende varer 

47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr Utvalgsvarer 

47.77 Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer Utvalgsvarer 

47.771 Butikkhandel med ur og klokker Utvalgsvarer 

47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer Utvalgsvarer 

47.781 Butikkhandel med fotoutstyr Utvalgsvarer 
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47.782 Butikkhandel med optiske artikler Utvalgsvarer 

47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted Utvalgsvarer 

47.791 Butikkhandel med antikviteter Utvalgsvarer 

47.792 Butikkhandel med brukte klær Utvalgsvarer 

47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers Utvalgsvarer 

47.810 
Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og 
tobakksvarer Ekskludert 

47.820 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer Ekskludert 

47.890 Torghandel med andre varer Ekskludert 

47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg Netthandel 

47.912 
Postordre-/Internetthandel med tekstiler, 
utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer Netthandel 

47.913 
Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, 
kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Netthandel 

47.914 

Postordre-/Internetthandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, 
kassetter og musikkinstrumenter Netthandel 

47.915 
Postordre-/internetthandel med bøker, papir, aviser 
og blader Netthandel 

47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr Netthandel 

47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost Netthandel 

47.919 
Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert 
vareutvalg Netthandel 

47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers Netthandel 

 


