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Fra planprogrammet: 

His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer 

at det totalt i området kun kan bygges 3.000 m2 med forretningsareal. I området i dag ligger det to 

dagligvarebutikker, og det er derfor ikke muligheter for nye større prosjekt. Planen må utrede hva 

som er kapasiteten for utbygging i området, uten at dette for negative konsekvenser for nærliggende 

lokalsenter (Nedenes) og handel i sentrum. 

 

 

Hva er et bydelssenter? 
Arendal kommune har i sin kommuneplan ikke definert hva et bydelssenter er. I Byplan 2023 som er 

under utarbeidelse er det skrevet følgende om bydelssentrene i boliganalysen: 

 

En overordnet målsetning må være å få til en rik funksjonsblanding i bydelssentra og å kunne 

tilby så mye av den daglige handel og servicefunksjoner som det er behov for. Ellers vil man 

bryte med intensjonen om «kortreiste» forbrukere, lave utslipp og trivelige og trygge 

lokalsamfunn. 

 

Mange som også bor i bydelene velger å benytte seg av sosiale møteplasser og fritidstilbud 

som frivillighetssenter, bibliotek, treningsmuligheter og kafeer. Med god konsentrasjon av 

bebyggelsen og bevissthet om å unngå «urban sprawl» så kan resultatet bli en kommune 

med en variasjon av attraktive bydeler/tettsteder og sentrum. 

 

Det er viktig at man jobber med den enkelte bydel og utvikler den på basis av lokal egenart og 

identitet. Bydelssentra/knutepunkter bør utvikle seg med flere tilbud for de som bor i gang- 

og sykkelavstand. Plan bør utvikles i samarbeid med befolkning og næringsinteresser for å 

vise hvordan det løses arealmessig og hvilken arkitektur som velges. 

 

Det er en viktig miljøstrategi at folk skal finne det de trenger i nærområdet sitt og dermed 

korte ned reisebehovet. ”Landsbystruktur” med mye tilbud og funksjoner innenfor et 

konsentrert avgrenset område er et forbilde for byutvikling. 

 

 

Regional plan for senterstruktur og handel 
Målet for regional plan for senterstruktur og handel er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige 

by- og tettstedssenter med bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested, 

offentlige kontorer og et godt og variert boligtilbud. Det er også et mål å unngå en utvikling som 

fører til unødvendig spredning av handelsvirksomhet og økt bilavhengighet. Videre er det et mål å 

etablere en samordnet politikk for lokalisering av nye kjøpesentre eller utvidelser av eksisterende 

kjøpesentre og sentrumsutvikling i Aust-Agder. Etablering av handel og tjenesteyting skal bygge opp 

under utviklingen av den eksisterende by- og senterstrukturen. 



 I den regionale planbestemmelsen defineres fire typer områder: 

• Regionsenter (Arendal) 

• Kommunesenter 

• Lokalsenter (Eydehavn, Saltrød, Krøgenes, Harebakken og Nedenes) 

• Regionalt handelsområde (Stoa) 

 

Videre er det definert sentrumssoner og regionale handelsområder gjennom kart. Sentrum av 

Arendal er definert ved kartavgrensning som vist under. Innenfor denne sonen er det tillatt å 

etablere handel uten forutgående konsekvensutredninger. 

 

 

Lokalsentre skal ha plass til viktige funksjoner for lokalmiljøet. Disse skal kunne inneholde handels- og 

tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøet behov. For Krøgenes er 

handelsarealet begrenset til maksimalt 15.000 m2. For Harebakken åpnes det ikke for økning før en 

har løst fremtidig trafikkavvikling for gjennomgangstrafikk (E18) og lokaltrafikk i området. For de 

andre områdene, samt områder som ikke er definert i regional plan, kan det maksimalt etableres 

3.000 m2 BRA forretningsareal innenfor det enkelte område. Behovene for disse områdene skal 

vurderes nærmere i kommuneplanen. 

  



Dagens status 
Det er i dag etablert flere forretninger innenfor planområdet. Ved dagens bydelssenter er det 

etablert dagligvareforretning (Rema), frisør og andre tilbud. På sørsiden av dagens rundkjøring ligger 

det en bilforretning i kombinasjon med bilverksted og bingo, og på østsiden av rundkjøringen er det 

etablert en annen dagligvareforretning (Rimi). Lenger øst langs Vesterveien ligger Plantasjen. 

 

 

Ut fra en vurdering av nærhet, vil dagens bydelssenter, bilforretning og dagligvare på østsiden av 

rundkjøringen utgjøre en naturlig avgrensning av dagens handelsområde. Plantasjen ligger ca. 500 

meter fra rundkjøringen, og tilhører ifølge denne utredningen ikke det samme handelsområdet. 

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon i kommunens arkiv er samlet forretningsareal innenfor 

handelsområdet er omtrent 2.500 m2. Dette inkluderer de to dagligvarebutikkene og bilforretningen. 

Tilbakemelding fra grunneier tyder på at det kan være noe mer.   

 



Grunnlag for nytt lokalsenter 
His bydelssenter står ikke listet som lokalsenter i den regionale planen. Hvorfor området ikke er med 

i opplistingen er noe uklart, da dagens bydelssenter allerede var etablert da den regionale planen ble 

utarbeidet. 

 

Betydning av miljøvennlig transport er fremhevet i den regionale planen. Som vist i utredningen om 

trafikk, har His en god dekning av kollektiv. Det går flere linjer forbi området, og med satsingen fra 

både Arendal og Grimstad kommuner på boligbygging langs kollektivaksen fv. 420, er det forventet at 

dekningen bare vil bli bedre i fremtiden. 

 

En stor andel av de som bor på Hisøy passerer His bydelssenter til og fra jobb. Det er derfor forventet 

at en stor andel kan gjøre et stopp på en reise enten til og fra jobb eller annen aktivitet, og dermed 

unngå ytterligere å øke bruken av bil. Det må også nevnes at en stor andel av de som bor på Hisøy 

baserer seg på bil i hverdagen. En viktig del av kommunedelplanen bør derfor være å bygge opp 

under bydelssenteret. Åpnes det for etableres av nye forretningsareal bør det derfor settes krav til 

etablering av boenheter i etasjene over. Det må også legges vekt på å få til en tydelig senterfunksjon. 

 

Sentrenes attraksjonskraft er i en viss grad bestemt av type forretning som etableres. Eksempelvis vil 

etablering av IKEA tiltrekke seg kunder fra et stort omland. Det er ikke mulig gjennom 

planbestemmelser å regulere hvilke butikker som skal etableres i et område. Videre vil senterets 

attraksjonskraft kunne vurderes ut fra hvor enkelt det er å reise til området. Gode veier og gode 

parkeringsmuligheter vil kunne skape enkel tilkomst til området, og dermed “stjele” kunder fra andre 

områder enn det lokalsenteret er ment å dekke. Hisøy ligger ikke like sentralt som eksempelvis Stoa 

og Harebakken, og vil på grunn av dette fremstå noe usentralt for personer som verken bor i eller 

pendler gjennom området. Det anbefales videre at det i kommuneplanen settes fokus på hvordan 

parkeringsareal skal reguleres, slik at området ikke blir et nytt bilbasert handelsområde. Det bør også 

vektlegges gode løsninger for reisende med buss og sykkel. 

 

 

Valg av metode 
Transportøkonomisk institutt utga i 2010 en rapport som omhandlet erfaring med handelsanalyser i 

Fremtidens byer (1071/2010). Rapporten konkluderte med at handelsanalyser bare kan være nyttige 

dersom kommuneplaner eller lignende definerer klare målsettinger for handelsutviklingen. I Arendal 

kommune gjøres dette via Byplan 2023. Videre la rapporten vekt på at handelsanalysene måtte være 

enkle og etterprøvbare, slik at beslutningstakere kunne sette seg inn i rapportene og godt forstå 

innholdet. Av tre vurderte modeller kom rapporten fram til at Oslo-modellen var best egnet. Dette 

fordi den var mest gjennomsiktig og forståelig, slik at beslutningstakere og andre kan ta stilling til og 

diskutere input, beregninger og resultat. Modellen krever at det er gjort en del overordnede 

vurderinger, og modellen er derfor bedre egnet til kommuneplan enn reguleringsplan. 

 

I kortfattet form innebærer Oslo-modellen at kjøpekraften for senteret beregnes ut fra hvor mange 

mennesker som bor i gang- og sykkelavstand fra senteret. Kjøpekraften beregnes ut fra: 

• Kundegrunnlaget: hvor mange som bor i gangavstand fra kjøpesenteret (1 km). 

• Gjennomsnittlig forbruk: hvor mye gjennomsnittspersonen i kommunen handler for totalt. 

• Fordeling av forbruket på sentrum (25 %) og andre sentre (75 %). 



• Kunnskap om nærliggende sentre, arealstruktur og andre forhold som benyttes til å gjøre 

skjønnsmessige vurderinger av hvor stor andel av kjøpekraften sin de som bor i gitte 

avstander til senteret vil benytte her 

 

Kundegrunnlag 
Som nevnt over definerer Oslo kommune betjeningen av det lokale markedet som gangavstand, dvs. 

befolkningen innenfor 1 km. I Oslo har 85 % av innbyggerne i ytre by ett eller flere kjøpesentre 

beliggende en kilometer eller nærmere fra boligen. Dette er en av forutsetningene for at de kan 

beregne kjøpekraft på denne måten. I Arendal kommune er situasjonen en annen. Hyppigheten av 

kjøpesentre er betydelig mindre, og avstandene fra boliger til nærmeste senter er derfor større. 

Denne utredningen har derfor også tatt med sykkelavstand innenfor det lokale markedet. Vi får da en 

sone som er gangavstand (≥1 km) og en sone som er sykkelavstand (1-3 km). 

 

Av nærliggende handelsområder ligger sentrumssonen og Nedenes bydelssenter. Som vist på kart 

over strekkes sentrumssonen til kjøpesenteret Maxis. Fra His bydelssenter til Maxis er det ca. 2,3 km. 

Avgrensningen på 3 km som skissert over vil si at befolkningen rundt Maxis sogner til His 

bydelssenter, noe som ikke er naturlig. En naturlig avgrensning mellom His og Maxis vil være 

Strømmen bro. Videre er det ca. 3,5 km til Nedenes bydelssenter. En avgrensning av His bydelssenter 

så nær Nedenes bydelssenter vil heller ikke være naturlig. En naturlig avgrensning mellom de to vil 

være Vippa bro. 

 

Ut fra forutsetningene over får man da at kundegrunnlaget til His bydelssenter mer eller mindre vil 

være hele Hisøy. Befolkningen på Hisøy er per 1. januar 2016 4.541 personer. 

 

 

Gjennomsnittlig forbruk 
Omsetning i varehandel varierer sterkt mellom kommunene innen fylket. I tabellen under sees 

omsetningen per innbygger i fylkets kommuner. Tallene i tabellen er hentet fra SSB som definerer 

detaljhandel som salg av handelsvarer fra fast utsalgssted eller torgplass. Salg av motorvogner og 

motorsykler til personlig bruk og drivstoff er utelatt fra tabellen, selv om SSB normalt definerer dette 

som detaljhandel. Tabellen viser at det er noe variasjon fra år til år, men generelt er det en positiv 

trend. 

 

Tabellen viser at Arendal i 2015 hadde en omsetning per innbygger på 94.393 kroner. Totalt for Aust-

Agder fylke samme år var omsetningen per innbygger på 83.168 kroner. Handelen i Arendal ligger 

derfor noe over fylkets gjennomsnitt, og viser effekten av å være regionsenter. En feilkilde som det 

er grunn til å være observant på, er at omsetningstallene for Arendal, i likhet med flere andre 

sørlandsbyer, varierer stort i løpet av året på grunn av turisme.   



 
 

Innad i omsetningsdataene inngår både salg av dagligvarer, utvalgsvarer og såkalte plasskrevende 

varer. Skillet mellom de ulike kategoriene blir stadig mer komplisert ettersom flere og flere butikker 

tilbyr varer som kan plasseres innen flere av disse gruppene. Lokalt kan en se eksempel dette på 

Plantasjen, som nå i tillegg til å være et hagesenter tilbyr et bredt utvalg av fôr og utstyr til hund og 

katt. Asplan Viak utredet i 2013 handelsarealet for Nedenes bydelssenter. Grunnlagstall hentet fra 

SSB fra 2012 viste da følgende fordeling av omsetning på de fire gruppene dagligvarer, utvalgsvarer, 

møbler og hvitevarer, samt byggvarer og hagesenter: 

 

 I kroner I prosent 

Dagligvarer 
 

1 606 656 000 44,0 % 

Utvalgsvarer 
 

1 276 801 000 35,0 % 

Plasskrevende varer 
-møbler og hvitevarer 

589 546 000 16,2 % 

Plasskrevende varer 
-byggvarer og hagesenter 

174 168 000 4,8 % 

Sum 
 

3 647 171 000 100 % 

Fordeling av omsetning på ulike varegrupper, fra SSB. 

 

Fordeling av forbruk og konkurranse mellom handelsstedene 
I analysen til den regionale planen er det vist sammenhengen mellom ansatte i detaljvarehandelen 

og lokaliseringen av kjøpekraft (se under). Figuren viser at både Arendal og Grimstad har godt 

samsvar mellom kjøpekraft og sentrene, men at kjøpekraften i Grimstad finnes noe lenger vekk fra 

sentrum. Figuren viser også at det finnes betydelig kjøpekraft mellom Arendal og Grimstad. 



  
 Forholdet mellom tetthet av ansatte i detaljvarehandelen og lokalisering av kjøpekraft (fra regional 

plan for senterstruktur og handel). 

 

Mellom Arendal og Grimstad har vi flere lokalsenter. I Arendal ligger både His og Nedenes, og i 

Grimstad ligger Fevik. En utvidelse av tilbudet på His bydelssenter antas å kunne ha konsekvenser for 

Nedenes bydelssenter og Arendal sentrum. Avstanden til Fevik anses å være for stor til at 

konkurranse mellom disse to sentrene er reell. 

 

Byplan 2023 har særlig fokus på sentrum. I utredningen om handel, service og næring pekes det på 

blant annet handelslekkasje til randsoneområder som Harebakken, Stoa og Krøgenes som tapper 

byen. Det er ut fra en slik argumentasjon grunn til å være restriktiv med å utvide forretningsarealet 

på His. Det er videre fremhevet at uten en god rolleavklaring mellom bysentrum, bydelssenter og 

regionale handelsparker, er det fare for å få en uheldig handelsspredning som kan utarme et 

attraktivt og levende bysentrum. Lokalsenter skal ifølge denne dekke primærbehovet som mat og 

enkle tjenestefunksjoner. Det jobbes videre med denne problemstillingen i ATP-prosjektet. 

 

For å kunne gjøre en vurdering av de konkrete størrelsene på arealene på de lokale sentrene må vi 

først vite hva som er det totale arealbehovet for forretning i kommunen. I den regionale planen er 

det oppgitt at omsetningen i Aust-Agder i 2009 er 17.800 kroner/m2. Dette lå godt under landsnittet 

på 30.000 kroner/m2. Ut fra tallene nevnt over får vi følgende utregning: 

 

Befolkning Arendal (2016) 44.219 

Kjøpekraft per person i Arendal (2015) 94.393 kroner 

Samlet kjøpekraft i området 4.173.964.067 kroner 

Omsetning (2009) 17.800 kroner per m2 kjøpesenter 

Estimert behov for forretningsareal 234.492 m2 

  



Oslo kommune har som nevnt over fordelt forbruket til innbyggerne med 25 % til sentrum og 75 % til 

andre sentre. I Arendal kommune er det ikke fra politisk eller administrativt hold definert noen 

tilsvarende ønsket fordeling av hvor omsetningen skal skje. Oslo har et klart større utvalg av 

utsalgsvarer i sine lokalsentre enn det som er tilfelle i Arendal, og andelen til sentrum bør derfor 

settes noe høyere i Arendal. I vurderingen av dette viktige momentet er det viktig å vite hva som 

allerede er bundet opp av forretningsareal i overordna planer. 

 

For Stoa er det i den regionale planen åpnet for et samlet nytt bruksareal på 40.000 m2. Det er ikke 

beregnet hvor mye forretningsareal som var etablert før 2012 og det er derfor heller ikke satt noe tak 

for det totale forretningsarealet som kan være innenfor det definerte handelsområdet. Et svært 

grovt anslag ut fra kartdata i kommunen antyder at det dreier seg om rundt 100.000 m2 av allerede 

etablert forretningsareal. Samlet gir dette rundt 140.000 m2. Ut fra omsetningstall tilsvarer dette 

rundt 60 % av den totale omsetningen i kommunen. 

 

For Harebakken er det i den regionale planen ikke åpnet for ytterligere areal før det har kommet en 

avklaring rundt veisystemet og E18. Harebakken har i dag et bruksareal på 17.500 m2. Ut fra de 

samme omsetningstallene tilsvarer dette 7 % av Arendals omsetning. Samlet tilsvarer dette nærmere 

70 % av Arendals omsetning som disponeres av de to bilbaserte forretningsområdene. Den 

resterende kapasiteten skal da fordeles mellom sentrum og de andre lokalsentrene. 

 

Samtidig som en ser at en svært stor andel av omsetningen i kommunen er bundet opp i Stoa og 

Harebakken, bør her ta i betraktning at fordelingen kan fremstå noe ulik rundt om i kommunen. De 

som har gangavstand til den lokale butikken vil normalt velge dette alternativet fremfor å sette seg 

inn i en bil.  

 

 

Estimert behov for areal 
En kan regne det estimerte behovet for forretningsareal på to ulike måter. Den første varianten 

regner kun på en ønsket prosentvis omsetning på det lokale sentret. Den andre varianten regner på 

en ønsket prosentvis omsetning fordelt på de ulike varegruppene som listet i tabellen over. 

 

Ut fra den første varianten har en basert seg på at handelen i området Hisøy tar 25 % av den totale 

handelen lokalt. En får en følgende utredning: 

Befolkning Hisøy (2016) 4541 

Kjøpekraft per person i Arendal (2015) 94.393 kroner 

Samlet kjøpekraft i området 428.638.613 kroner 

Kjøpekraft til His bydelssenter (25 %) 107.159.653 kroner 

Omsetning (2009) 17.800 kroner per m2 kjøpesenter 

Estimert behov for forretningsareal 6.020 m2 

 

Ut fra denne beregningen burde altså bruksarealet til forretningene dobles innenfor planområdet. En 

har i denne revisjonen lagt vekt på at tilbakemeldinger fra fylkeskommunen i møter har vært at det 

er uklokt å kun vurdere forretningsareal ut fra kvadratmetere, og at en heller bør se på hva slags 

tilbud som lokalsentrene skal ivareta. Ved å se på den andre metoden kan man vektlegge fordelingen 

av omsetningen på ulike varegrupper. På dette viset kan man gjøre en bedre overordna vurdering av 



hva som er kommunens ønskede politikk på forretningsareal. Ulempen ved å benytte en slik 

beregningsmetode er at en ikke har hjemmel for å skille mellom ulike typer forretning i 

kommuneplaner og reguleringsplaner.  

 

Ut fra beskrivelsene om av hva et bydelssenter skal inneholde, både i den regionale planen og i 

Byplan 2023, er det fokus på dagligvarer og enkle utsalg av utvalgsvarer. Handel av dagligvarer bør 

primært skje lokalt, men en vet at mye storhandel foregår på Stoa. Sentrum er i liten grad en aktør 

når det gjelder dagligvarer. Større butikker for utvalgsvarer, for eksempel for klær og sko, finnes 

naturlig i sentrum, Stoa eller Harebakken. Det kan likevel være behov for enkle tjenester, for 

eksempel et lokalt apotek eller blomsterhandel. Plasskrevende varer kan lokaliseres for eksempel på 

Stoa. Hvis en antar at rundt 80 % av omsetningen av dagligvarer og 10 % av omsetningen av 

utvalgsvarer skal skje ved His bydelssenter, følges utregningen under.  

 

Befolkning Hisøy (2014) 4541 

Kjøpekraft per person(SSB) 94.393 kroner 

Samlet kjøpekraft i området 

 

428.638.613 kroner 

Samlet kjøpekraft på dagligvarer (44 %)  188.600.990 kroner 

Kjøpekraft på dagligvarer - His (80 %) 

 

150.880.791 kroner 

Samlet kjøpekraft på utvalgsvarer (35 %)  150.023.516 kroner 

Kjøpekraft på utvalgsvarer – His (10 %) 

 

15.002.351 kroner 

Omsetning (regional plan) 17.800 kroner per m2 kjøpesenter 

Estimert behov for areal til dagligvarer  8.476 m2 

Estimert behov for areal til utvalgsvarer 843 m2 

Samlet estimert behov for forretningsareal 9.319 m2 

 

Resultatet fra denne utregningen ligger altså rundt 50 % over den forrige. Uten en mer inngående 

forbruksanalyse av folks handlemønster på Hisøy er det vanskelig å vite sikkert hvilket resultat som er 

mest korrekt. Et annet element i vurderingen er hva som er det mest ønskelige handlemønsteret. 

Selv om en del på Hisøy nå kanskje føler behov for å handle i andre områder grunnet lite utvalg av 

butikker i nærområdet, vil en åpning av et større forretningsareal kunne føre til et økt tilbud og 

dermed økt attraksjonskraft og mer lokal handel.  

 

Som nevnt tidligere er det ikke trolig at Hisøy være et aktuelt handelssted for andre enn de som bor i 

området og de som pendler gjennom området. Den reviderte utredningen baserer seg derfor på det 

siste av de to resultatene, slik at behovet for samlet forretningsareal på His bydelssenter er totalt 

10.000 m2. Dette arealet inkluderer allerede eksisterende forretningsareal på rundt 3.000 m2. Det gir 

en øvre ramme i bydelssenteret på nye 7.000 m2 forretningsareal.  

 

Det anbefales at det stilles en del krav dersom det skal etableres nytt forretningsareal, dette for å 

sikre en utvikling som er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Dette gjelder både etablering 

av boliger i etasjene over forretningsareal og etablering av sosiale møteplasser. Det er også viktig at 

utearealene ikke bærer preg av store åpne parkeringsflater. Videre bør forretningsarealet fordeles på 



ulike eiendommer som er aktuelle for formålet, slik at ikke prosjektet som er først ute «stjeler» alt 

forretningsareal, slik at kommende prosjekter som er ønskelige ikke kan realiseres. I møter holdt med 

grunneiere av de aktuelle eiendommene i etterkant av høringen er det enighet om at kommunen bør 

fordele disse arealene mellom de ulike delområdene slik at det ikke blir kamp om dette i kommende 

områdeplan.  

 

 

Estimert behov for fremtidig areal 
Behovet for fremtidig areal vil avhenge av boligbyggingen i området. Byplan 2023 regner at det totalt 

i kommunen vil komme 6.000 nye innbyggere i løpet av en tiårsperiode. En slik økning i innbyggertall 

vil fremme et fremtidig behov for ytterligere 30.000 m2 forretningsareal. Hvor mye ekstra 

forretningsareal det er behov for, avhenger også av fremtidig kjøpekraft og omsetning per m2 

kjøpesenter. Jo høyere omsetning per kvadratmeter jo mer effektivt drives butikken, noe som kan 

føre til at både utvalget økes og prisene på varene går ned.  

 

Det er et åpent spørsmål om hvordan disse kvadratmeterne bør fordeles. Trolig bør hovedvekten 

legges i sentrum, og de resterende fordeles der befolkningsveksten er sterkest. Byplanen skisserer at 

det er kapasitet for mellom 500-1000 nye boliger innenfor planområdet til kommunedelplan for His. 

Dette tilsvarer en økning i kundegrunnlaget for bydelssenteret på mellom 10 og 20 %. Videre bør en 

være svært restriktiv med å tillate ytterligere areal på Stoa, da dette handelsområdet allerede i dag 

har en svært høy andel av omsetningen i kommunen. 

 

Det er vanskelig å gjøre sikre estimat på disse tallene. Videre er det ikke ønskelig at fremtidig 

forretningsareal etableres før boligene etableres. Det foreslås derfor at en i senere planarbeid gjør en 

ny vurdering av både kundegrunnlaget, kjøpekraften og omsetningsdata. En kan da også vurdere om 

utviklingen av området har foregått i tråd med intensjonene.  

 

 

Anbefalinger til plankart og bestemmelser 
Det er viktig å poengtere at begrensning av forretningsareal kun er et av flere virkemidler for å få til 

en ønsket utvikling. De andre punktene er vel så viktige at integreres i plankart og bestemmelser. 

 

• Det kan innenfor bydelssenteret maksimalt etableres nye 7.000 m2 forretningsareal.  

• Forretningsarealet må fordeles på ulike eiendommer / områder gjennom bestemmelser. 

• Der det etableres nytt forretningsareal i bydelssenteret, må det etableres boliger i etasjene 

over, og det må etableres en tydelig senterstruktur. 

• Det bør etableres sosiale møteplasser, for eksempel en kafé i tilknytning til et eller flere 

forretningsareal. 

• Nytt forretningsareal må legges sentralt med tanke på å redusere bilbruk. 

• Nytt forretningsareal skal ha restriktive bestemmelser til parkering for bil, og gode 

løsninger for parkering av sykkel. 

  

  

 


