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Forord 
Sweco, i samarbeid med Cubus og Ideas2Evidense, har på vegne av Bergen kommune v/ Plan og 

Geodata et oppdrag med å utarbeide en områdeplan med konsekvensutredning for Nyborg i Åsane. 

Ideas2evidence v/ Pelle Engesæter har i denne forbindelse utarbeidet en handelsanalyse. Dette er 

gjort i tett samarbeid med oppdragsleder Mats A. Mastervik i Sweco. 

 

Takk til Kjell Nordal og Gyda Strømmen i Bergen kommune for kommentarer og innspill undervegs. 

 

Pelle Engesæter 

ideas2evidence 

27.11.2014 
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1 Innledning 

1.1 Mandat 

Grunnlaget for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg skal vurderes. Dette temaet må 

også sees i sammenheng med overnevnte tema "rolledeling". 

 

1.2 Områdereguleringsplan for Nyborg 

Kravet om utarbeidelse av en områdereguleringsplan er knyttet til hoveddelen av området 

IKL 19, nordvest og vest for Liavatnet. Det er imidlertid ønskelig å tilrettelegge for god 

internforbindelse mellom Åsane bydelssenter (S33) og Nyborg. Derfor foreslås det å 

innlemme Forvatnet med tilliggende arealer i planområdet.  

 

Det er ønskelig å se hele næringsområdet IKL 19 i sammenheng i forhold til 

internkommunikasjon og adkomstforhold. Det er også et mål å sikre og utvikle de blågrønne 

kvalitetene som er knyttet til Liavatnet med tilstøtende strandarealer. Plangrensen foreslås 

derfor trukket rundt Liavatnet og omfatter hele IKL 19. 

 

En del eiendommer langs med veien Liamyrane og Litleåsvegen er tatt med i planområdet i 

forbindelse med at en må vurdere standard på veisystemet. Planområdet vil kunne bli innsnevret, og 

plangrensen justert i løpet av prosessen. 
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Førende plandokumenter  

Følgende plandokument berører utbygginger og funksjonsfordelinger i planområdet: 

 

 Kommuneplanene arealdel. Vedtatt 2010 

 Kommunedelplan for Åsane sentrale deler. Vedtatt 18.09.2006 

 Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 

 Regional plan for attraktive senter i Hordaland – HØYRINGSFORSLAG – 27.05.2014 

 

Se vedlegg 1 for nærmere gjennomgang av plandokumentene. 

 

1.3 Gjennomføring  

Tidligere utredninger  

Det foreligger tre tidligere handelsanalyser med relevans for planområdet (vedlegg 2), samt en 

områdeanalyse som også berører Åsane:  

 

 Handelsanalyse for Åsane senter. Bergen kommune. 2011  

 Handelsanalyse for område S-3. Opus. 2009 

 Handelsanalyse Bergen. Civitas/Kvarud analyse/Balanza. 2006 

Det er også benyttet andre kilder som Sparebank1 sin Varehandelsrapport fra 2014. Denne viser 

blant annet omsetningstall for utvalgte varegrupper for bydelen Åsane. 

 

Etter vår vurdering er trender og drivkrefter innen varehandel slik det er omtalt i tidligere 

handelsanalyser i stor grad også er relevant for situasjonen i 2014. Handelsanalysen for Åsane senter 

fra 2011 er den siste i rekken av handelsanalyser og summerer også opp arbeidet gjort i tidligere 

utredninger.  Siden det i dag foreligger flere handelsanalyser som i stor grad berører Nyborg og 

tilgrensende områder finner vi det både fornuftig og relevant å basere vår analyse på de funn og 

vurderinger som ble gjort i disse. Vi vil av den grunn benytte dekningsgrader utregnet for varehandel 

for Åsane og delområder l som ble utregnet i disse handelsanalysene.  Det er også andre grunner til 

at vi finner det lite formålstjenlig å foreta en ny analyse av dekningsgrad for så vel Åsane som 

Nyborg, disse er kort omtalt i kulepunktene under og i kapitel 3.  

 

Argumenter for ikke å beregne dekningsgrad for Nyborg: 

 Det er problematisk å beregne dekningsgrader for små geografiske områder som Nyborg  pga 

datagrunnlag og områdets funksjonelle sammenheng med Åsane sentrumsområde 

 Det foreligger en handelsanalyse for Åsane sentrumsområde fra 2010 som også omfatter Nyborg 

og som fremdeles er relevant, men med visse viktige unntak som er omtalt i neste punkt   

 Det foregår pt store utbygginger i Åsane senterområde (Horisont) og i Nyborg (Gullgruven) som 

medfører og vil medføre når Horisont står ferdig, flyttinger av butikker mellom områdene. 

 IKEA flyttet i 2012 fra Åsane sentrumsområde til Nyborg, men ikke til planområdet, 

 G-Maxi og Rema 1000 har i 2014 flyttet inn i det gamle IKEA-bygget 

 XXL vil i løpet av 2014 flytte fra Nyborg til Åsane senterområde (Horisont) 
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Bruk av registerstatistikk 

Bedrifter som ligger innenfor postsonene 5132 Nyborg og 5115 Ulset i Bergen kommune er blitt 

identifisert ved hjelp av RAVN-registeret over foretak. Det er deretter gjort en utsortering i 

bedriftsdatabasen Ravn på bedrifter som ligger innenfor henholdsvis planområdet og Ulset, i første 

rekke Åsane storsenter. Det er også benyttet oppdatert strukturstatistikk og befolkningsstatistikk fra 

Statistisk sentralbyrå. 
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2 Dagens situasjon 
 

2.1 Befolkningsutvikling 

Lav befolkningsvekst fram til 2014 

I Åsane var det per 1.januar 2014 registrert 40 146 innbyggere mot 39 796 på samme tid i 2013. 

Befolkningsveksten i Åsane har vært lav sammenlignet med andre bydeler i Bergen som Årstad, Fana 

og Bergenhus. Åsane var lenge den største bydelen i Bergen, men i dag har både Fana og Bergenhus 

gått forbi, og Årstad er på god veg til å gjøre det samme. 

 

Tabell 1.1 Folketallsutvikling bydeler i Bergen perioden 2010-2014. Per 1. januar. 

  
      

Endring i % 

 
2010 2011 2012 2013 2014 Andel 2014 2010-2014 

 Arna 12546 12680 12862 13210 13458 4,9 6,8 

 Bergenhus 37851 38544 39005 39707 40606 14,9 6,8 

Fana 37821 38317 39216 40087 40871 15,0 7,5 

Fyllingsdalen 28760 28844 28911 28973 29195 10,7 1,5 

 Laksevåg 37857 38565 38959 39362 39584 14,6 4,4 

 Ytrebygda 25326 25710 26352 26722 26955 9,9 6,0 

Årstad 36843 37440 37977 39047 39906 14,7 7,7 

ÅSANE 39186 39534 39730 39796 40146 14,8 2,4 

 

 

 

2.2    Møbler, biler og elektro 

Åsane er bydelen i Bergen med størst andel møbelhandlere og bilforhandlere, både i antall og 

omsetning. Det meste av denne handelen er lokalisert til Nyborg og Ulset. Nyborg har i dag en 

betydelig andel arealkrevende handel, samt kjøpesenteret Gullgruven.  Det området som går under 

navnet Nyborg omfatter 640 daa og rundt 3300 personer har arbeidet sitt i området1. Dette omfatter 

et noe geografisk område enn planområdet. 

 

I 2004 hadde bydelen 60 prosent av møbelomsetningen i Bergen. Siden 2004 har blant annet Living 

etablert seg i Åsane (Ulset) og Ikea har bygget nytt og større varehus på ny tomt. I 2014 utgjør Åsane 

sin andel av møbelomsetningen i Bergen en vesentlig andel. Åsane er også blitt stor innen segmentet 

sport og friluftsliv med etableringen av XXL i 2010 på Nyborg og G-Max i 2014 Åsane senterområde. 

 

I følge Varehandelsrapporten 2014 fra Sparebank 1, ble det i Åsane omsatt varer for 4,3 milliarder 

kroner i 2013 og bydelen har nest største omsetning etter sentrum. Veksten var på 2,8 prosent og 

med det noe svakere enn året før. Møbler og elektro er varegruppen med størst omsetning i Åsane, 

og kan vise til en pen vekst på 4,2 prosent og omsetningen endte på 1,55 milliarder kroner. 

                                                           
1
 Kilde: Asplan Viak. Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser. 2009. 
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Omsetningen innen dagligvarer var, i følge Sparebank 1, i 2013 på 808 millioner kroner og utgjorde 

en forholdsvis lav vekst på 0,8 prosent. For omsetningstall for handel med biler se under (også figur 

1.2). Det er verdt å merke seg at det har vært en negativ utvikling for varegruppene 

klær/tekstiler/skotøy, annen utvalgshandel og interiør, og en svak vekst for dagligvarer i perioden. 

 

Planområdet (5132 Nyborg) hadde per desember 2012 205 foretak med i alt 1177 ansatte.  Det er 

bransjegruppen Varehandel; reparasjon av motorvogner som utgjør den største bransjegruppen med 

i alt 78 foretak og 735 ansatte. Av dette utgjorde varehandel (agentur, engros- og butikkhandel) 60 

foretak med 567 ansatte. 

 

Tabell 2.1 Antall ansatte og foretak i planområdet (Nyborg 5132) pr desember 2012. Kilde: RAVN Info 

Bransjegrupper Ansatte Antall foretak 

Bygge- og anleggsvirksomhet 157 6 

Varehandel; reparasjon av motorvogner 735 78 

Transport og lagring 52 15 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 1 

Informasjon og kommunikasjon 0 4 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 4 

Omsetning og drift av fast eiendom 16 27 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 13 13 

Forretningsmessig tjenesteyting 107 9 

Alt annet 94 48 

Totalt 1 177 205 

Kun varehandel (agentur, engros- og butikkhandel) 567 60 

 

2.3 Nyborg dekker flere geografiske nivåer 

Nyborg ligger inntil E39/E16 noe som gjør området lett tilgjengelig for handlende og attraktivt for 

investorer. Området utgjør et handels- og tjenestilbudsområde for lokalbefolkning, bydelsbefolkning, 

Bergensere og folk fra kommuner nord for Bergen. For handlende fra andre bydeler i Bergen og fra 

andre kommuner er det først og fremst «Åsane» som er destinasjonen, ikke Nyborg. IKEA, som er det 

store trekkplasteret til området, forbindes med Åsane – ikke Nyborg, og det skilles trolig ikke mellom 

Åsane sentrumsområde og Nyborg. For bosatte i Åsane er derimot ikke Åsane senter (Åsane 

sentrumsområde) og Nyborg det samme. Mens Åsane senter forbindes med kjøpesenter (Åsane 

Storsenter), forbindes Nyborg med bilforhandlere og bilrekvisita, møbelkjeder, kanskje IKEA, 

billigkjeder, XXL, Gullgruven – og mye trafikk.  Det er trolig god grunn til å anta at bevisstheten om 

hva som utgjør Nyborg avtar med bostedsavstand til området. 

 

Svært mange av de varer som selges på Nyborg er varer mange er villige til å reise langt for å handle 

(varer av høyere orden), slik som biler, elektronikk og møbler. En vesentlig andel av bilforhandlere i 

Bergen er lokalisert til Nyborg (både innenfor planområdet og i tilgrensede områder som 

Litleåsveien).  I følge Civitas m.fl. sin analyse over arealkrevende handel i Bergen fra 2006, foregår 

«halvparten av omsetningen innen Bergen kommune skjer i bydelene Årstad og Åsane. Tall fra 

Sparebank1  (Varehandelsrapport 2014) bekrefter dette i stor grad. Nærmere 27 prosent av 
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omsetningen finner sted i Åsane der salg og vedlikehold av motorkjøretøyer er sterkt konsentrert til 

Nyborg. Om lag 80 prosent av omsetningen skjer i denne delen av bydelen». De to elektronikkjedene 

Elkjøp og Lefdal er lokalisert i området, og tre store møbelkjeder holder til innen planområdet med 

IKEA lokalisert like utenfor og adskilt fra planområdet. 

 

IKEA, som ligger for seg selv på andre siden av E39 som deler Nyborgområdet fra Åsane 

sentrumsområde (Ulset), tilbyr alt fra møbler til servietter og trekker kunder fra nært og fjernt til 

området. Varehuset utgjør en magnet til området, både for Bergens egen befolkning og for de som 

kjører i mange timer for å komme dit. Selv om IKEA ligger utenfor planområdet må det sies å høre  

funksjonelt sammen med den delen av Nyborg som utgjør planområdet (I/K/L 19).  

 

IKEA trekker handlende til Åsane og skaper verdier 
– Ikea i Åsane er blitt et stort varehus, også i verdensmålestokk, sier Odd Rune Bjørge.  
Han er varehussjef i den 38 000 kvadratmeter store Ikea-butikken som fyller ett år på torsdag.  
Siden åpningen 2. mai 2012 har omsetningen økt med 17 prosent, og nesten to millioner personer har vært 
innom varehuset. Det fører Ikea Åsane inn på 35. plass i omsetning på verdensbasis.  
– Det vil si at vi er blant de ti prosent mest besøkte varehusene i verden, og det er vi kjempefornøyd med, sier 
Bjørge. Varehuset i Åsane har 450 ansatte, og opp mot 130 kan være på jobb samtidig på de travleste 
tidspunktene. Da kan det være over 10 000 besøkende på en dag.  
- Folk kommer ofte fra grissgrendte strøk i Hordaland, og for eksempel i vinterferier og høstferier kan 15 
prosent av omsetningen være fra Sogn og Fjordane, sier Bjørge, som også får positive tilbakemeldinger fra 
lokalmiljøet.  
  
BA 29.april 2013 

 

2.4 Nyborg og Åsane senterområde 

1 km mellom områdene  

Det er 1000 meter mellom Nyborg målt fra Liavatnet og Åsane senter i luftlinje, det er det også 

mellom Bryggen og Bystasjonen (se figur 2.1).  I praksis er både gang og kjøreavstanden mellom 

Nyborg og Åsane senter over 1 km. Det samme gjelder for kjøreavstand (men ikke gangavstand) 

mellom Torget og Bystasjonen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Avstanden mellom Nyborg og Åsane senter er den samme som mellom Bystasjonen og 

Bryggen. De to kartutsnittene har samme målestokk. Det er ca 1 km mellom pilenes ytterpunkter. 

Kilde: Google Kart. 
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Hvorvidt 1000 meter i luftlinje er mye eller lite er avhengig av både vær og vind, hvem en er, trafikk, 

tilgjengelighet, om en har noe å bære på, osv.. Selv om avstanden mellom Nyborg og Åsane senter er 

forholdsvis kort, er det stor forskjell på å gå denne strekningen og tilsvarende strekning fra 

Bystasjonen/Bergen Storsenter og Bryggen. Det er imidlertid normalt lettere å kjøre bil mellom de to 

områdene i Åsane enn mellom de to punktene i Bergen sentrum.  I praksis er det heller liten 

gangtrafikk mellom Nyborg og Åsane senter i dag. Området er i dag i det hele svært bilbasert, et 

forhold som gjør at de to områdene må ses på som to adskilte områder i det sentrale Åsane. 

 

Store utbygginger i Ulset – og flyttinger mellom Ulset og Nyborg 

Store utbygginger (som Horisont) og virksomheter som flytter mellom postnummersoner i området, 

påvirker forholdet mellom Åsane senterområde og planområdet.  I planperioden har blant annet 

Elkjøp flyttet fra Hesthaugen like ved Åsane sentrumsområde til Gullgruven på Nyborg, Rema 1000 

og G-Max har flyttet inn i IKEA sine gamle lokaler ved Åsene senter, og XXL skal flytte fra Nyborg til 

det nye shoppingsenteret i Horisont i Åsane sentrumsområde. Det er også trolig at Skeidar flytter fra 

Nyborg til Hesthaugen og inn i de gamle lokalene til Living.  Slike flyttinger mellom Ulset og Nyborg i 

planperioden har også ført til at det ikke eksisterer oppjusterte omsetningstall for områdene.  Dette 

gjør situasjonen svært uklar og uoversiktlig både med hensyn til detaljvareomsetning i dag og 

hvordan utviklingen vil bli. 

 

 
Figur 2.2 Luftfoto over det sentrale Åsane med relevante delområder inntegnet. 
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Oversikt over større varehandelskjeder i Åsane senterområde (inkludert Hesthaugen Horisont) og 

Nyborg per vår 2014. (Skeidar vil trolig erstatte Living i løpet av høsten 2014.) 
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3 Om grunnlaget for a  etablere ytterligere varehandel pa  Nyborg 
 

3.1 Hva sier tallene? 

I følge Sparebank 1 sin varehandelsrapport for Hordaland for 2013, ble det i Åsane totalt omsatt 

varer for 4,3 milliarder kroner dette året. Bydelen hadde således den nest største omsetningen i 

Bergen etter sentrum. Veksten var på 2,8 prosent og var noe svakere enn året før. Butikkhandel med 

sportsutstyr, spill og leker har hatt den klart største veksten med hele 78,6 prosent. Det er god grunn 

til å tro at dette har sammenheng med at XXL etablerte seg i på Nyborg i denne perioden. Den 

kraftige veksten innen byggevarer på 62 prosent skyldes i all hovedsak etableringen av Coop Obs 

Bygg på Haukås og er således ikke relevant for Nyborg. Møbler og elektro er ikke uventet den 

varegruppen med størst omsetning i Åsane (1,55 milliarder kroner) og kunne samtidig vise til en 

vekst på 30,4 prosent i perioden 2008-2013, og en vekst på 4,2 prosent i 2013. Det er grunn til å tro 

dette har sammenheng med at IKEA åpnet ett nytt og større varehus på Nyborg. 

 

Omsetningen innen dagligvarer ligger på vel 800 000 millioner kroner og er faktisk noe lavere enn i 

andre handelsregioner. Veksten i perioden 2008-2013 var på kun 1,4 prosent, og veksten i 2013 var 

på kun 0,7 prosent. Dette kan tolkes på minst to måter; det kan være at omsetningen stagnerer på 

grunn av handelslekkasje ut av bydelen, eller det kan skyldes at markedet er i ferd med å mettes. 

Opus sin handelsanalyse for området S3 ved Åsane senterområde peker klart i retning av 

handelslekkasje til Bergenhus bydel, mens Bergen kommunes handelsanalyse for Åsane 

senterområde på sin side finner en overdekning av varehandel for Åsane bydel. 

 

Omsetningen av klær falt med 3 prosent og endte på 446 millioner kroner. For interiør var det en 

dramatisk nedgang i 2013 etter en god vekst i perioden 2008-2013, her falt omsetningen med 9,6 

prosent og endte på 244 millioner kroner. Dette kom trolig som følge av at flere interiørbutikker på 

Nyborg (Gullgruven) la ned virksomheten i 2013 og/eller 2012. 

 
Tabell 3.1 Omsetningstall (i 1000 kroner) i Åsane for utvalgte varegrupper. Kilde Sparebank 1/ SSB 

Bransje 2012 2013 Vekst 2008-2013 Vekst 2013 

Detaljvaregruppe 4 182 997 4 298 352 22,4 % 2,8 % 

Dagligvarer  802 993 808 731 1,4 % 0,7 % 

Klær,tekstiler og skotøy 460 129 446 271 4,6 % -3,0 % 

Anne utvalgshandel 430 674 422 822 21,4 % -1,8 % 

Butikkhandel med 
sportsutstyr, spill og leker 

263 932 267 197 78,6 % 1,4 % 

Interiør m.m. 270 170 244 366 4,5 % -9,6 % 

Jernvarer, fargevarer og 
andre byggevarer 

357 282 448 926 61,9 % 25,7 % 

Møbler og elektro 1 488 913 1 549 926 30,4 % 4,1 % 

 

I følge tall fra Sparebank 1 sin Varehandelsrapport 2014 finner vi den sterkeste veksten i omsetning 

innen motorvogner og drivstoff de siste årene i Åsane. Brorparten av bilforhandlerne i Åsane er 

lokalisert til Nyborg. I Civitas m.fl. sin gjennomgang av areakrevende handel i Bergen fra 2006 leser vi 
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at «Halvparten av omsetningen med «Detaljhandel med motorkjøretøyer» og «Vedlikehold og 

reparasjon av motorkjøretøyer» innen Bergen kommune skjer i bydelene Årstad og Åsane. Nærmere 

27 prosent av omsetningen finner sted i Åsane der salg og vedlikehold av motorkjøretøyer er sterkt 

konsentrert til Nyborg. Om lag 80 prosent av omsetningen skjer i denne delen av bydelen.»   Det er 

ingen grunn til å tro at denne andelen er blitt mindre siden 2005. 

 

Figur 3.1 viser Åsane sin dominerende rolle innen salg av biler (og drivstoff) i Bergen i dag, og at 

økningen har vært mer markant i denne bydelen i perioden 2008 – 2013 enn i andre bydeler. 

 

 

 
Figur 3.1 Utvikling i omsetning av motorvogner og drivstoff i Bergen. Grafen er hentet fra Sparebank 

1 Varehandelsrapport 2014. 

  

 

3.2 E-handel og konsekvenser for butikkhandel 

Utredningen fra Civitas m.fl. (side 26) fra 2006 drøfter e-handel og konsekvenser for butikkhandel 

inngående. De konkluderer med at arealbehovet for arealkrevende handel ikke vil bli nevneverdig 

påvirket av utviklingen innenfor e-handel de neste 20 år. Dette skyldes ikke minst at de tror 

utviklingen går i retning av kombinasjon av butikk og e-handel. Denne konklusjonen trekker de på 

bakgrunn av observerte utviklingstrekk, særlig innen arealkrevende handel. Det som skjer er at flere 

og flere av kjedene innen arealkrevende handel tilbyr elektronisk handel i kombinasjon med å gjøre 

innkjøpene i butikk. Varene bestilles på nett, gjerne etter nærmere øyensyn i butikk (eller på nett), og 

hentes i butikk. En annen variant er «Drop-point» systemet der varene bestilles på nett og hentes i 

egne avlukker i en eksisterende butikk uten tilknytning til varen. Begge disse varianter finnes i dag på 

Nyborg. Det er særlig innen elektronikk og hvitevarer denne form for e-handel er utbredt.  Dersom 

denne utviklingen holder fram, er det god grunn til å tro at e-handel neppe vil dempe behovet for 

butikkareal.   
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Spørsmålet som da melder seg er om det er grunnlag for nytt butikkareal eller om behovet vil bli 

dekket gjennom bruk av eksisterende bygningsmasse. I et 30-årsperspektiv er det umulig å si hva 

som blir svaret. I dag er situasjonen slik at de bransjene som i dag er representert på Nyborg ikke er 

de som er hardest rammet av e-handel2. Det selges ikke biler, verkstedstjenester og møbler i særlig 

grad over internett. Vår forsiktige konklusjon må således bli at netthandel pr i dag ikke utgjør en 

trussel for de fysiske butikkene på Nyborg. 

 

3.3 Økt befolkningsvekst og økt forbruk kan gi grunnlag for vekst i 

varehandel 

Forventet stor vekst i folketallet framover for Bergensregionen 

Den framtidige forbruksveksten i Bergensregionen utgjør, sammen med demografiske faktorer som 

befolkningsvekst, en viktig faktor med hensyn til grunnlaget for vekst innen varehandel.    

 

Prognoser fra SSB viser en befolkningsvekst for Bergensregionen på 130 000 fram mot 2030, og med 

ytterligere 120 000 fram mot 2050. Befolkningsveksten skyldes høyt fødselsoverskudd, sentralisering 

(tilflytting fra distrikter inn mot byområder) og innvandring. Dette er selvsagt usikre tall, men kan 

føre til at det i Bergensregionen i 2030 kan bo mellom 510 000 og 640 000 mennesker. Åsane kan ha 

øket sitt folketall fra rundt 40 000 til 50 000 (jf kap.5.2), det samme kan kommunene nord for Bergen 

samlet øke til. Det er antall bosatte i denne regionen, inkludert Bergenhus i Bergen, som i første 

rekke er interessant og relevant for et sentralsted som bydelen Åsane.   

 

Høsten 2015 vil Horisont stå innflyttingsklar med 177 boliger i første byggetrinn3, og med nærmere 

800 boligenheter når området er fullt utbygd. Hvor mange nye tilflyttere til Åsane Horisont vil føre til 

er det ikke mulig å vite da dette vil avhenge av hvor tilflytterne kommer fra (intern flytting) og hvor 

store husstandene er. Erfaringsmessig fra slike utbygginger er at hushold uten barn utgjør en 

vesentlig del av tilflyttingen. Et ferdig utbygd Horisont kan følgelig få anslagsvis mellom 1200 og 2000 

beboere. Det vil også i et 15-årsperspektiv komme et betydelig antall nye boliger i Haukås/Breistein-

området, i tillegg vil det komme et mindre antall boliger i Nyborg og i Ulset Vest. Hvor mange av disse 

som vil være tilflyttere til Åsane vites ikke i dag, men prognosene fra SSb tilsier at tilflytting vil utgjøre 

en vesentlig andel av folketilveksten. Siden interne flyttere i Åsane nødvendigvis må flytte fra et 

bosted i bydelen, vil denne trolig bli lagt ut for salg og potensielt åpne opp for tilflytting fra utenfor 

bydelen.     

 

Handelspotensial arealkrevende handel i Åsane 

Opus har si sin handelsanalyse for område S-3 ved Åsane senterområde har, med utgangspunkt i 

Civitas sine beregninger, beregnet forventet etterspørsel etter arealkrevende varer fra mot 2025 

basert på dagens fordeling av handel i bydelene. Beregningene viser et betydelig handelspotensial i 

Åsane for arealkrevende varer. Dette er vist i tabell 3.2. 

 

                                                           
2
 http://e24.no/naeringsliv/yrkene-som-forsvant/21096741  

3
 http://www.bt.no/bolig/Bygger-800-boliger-i-Asane-2755444.html  

http://e24.no/naeringsliv/yrkene-som-forsvant/21096741
http://www.bt.no/bolig/Bygger-800-boliger-i-Asane-2755444.html
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Tabell 3.2 Handelspotensial i Åsane 2025 for arealkrevende handel i mill.kr. Opus 2009.  

Vareslag Handel 2004 Handel 2025 Vekst 2004-25 

Møbel 585 1160 575 

Elektro 250 495 245 

Sum  835 1655 820 

 

Civitas valgte i sin analyse å gruppere bydelene i fire grupper og det foreligger ikke tilgjengelige data 

fordelt på enkeltbydeler. Det som Civitas grupperte som «Nord» svarer til Arna og Åsane bydeler. De 

to bydelene hadde i 2004 en dekningsgrad i arealkrevende handel (inkludert bil) på 128. Civitas pekte 

på i sin rapport at det i indre by var (og er) stor mangel på ledig arealer til slik handel, slik at de ytre 

delene av Bergen vil få økt sin dekningsgrad. For Arna og Åsane vil da dekningsgraden fra 128 til 143. 

Opus har i sin handelsanalyse for område  S-3 beregnet hva denne økningen i dekningsgrad kan bety 

for handelspotensialet for areakrevende varer i Åsane.  Opus mener en tilsvarende vekst er forventet 

for de øvrige segmentene i det Civitas definerer som arealkrevende handel (se ovenfor); dagligvarer 

og sport/fritid.  Dette er vist i tabell 3.3 (hentet fra Opus sin handelsrapport). 

 

Tabell 3.3 Handelspotensial arealkrevende varer. Mill.kr. (Opus 2009) 

Vareslag Vekst 2004-2025  Vareslag Vekst 2004-2025 Vekst til sammen 

Møbel 710 Sport/fritid 185  

Elektro 310 Dagligvarer 1085 

Sum  1020 Sum 1270 2290 

 

Det samlede vekstpotensialet for møbel, elektro, sport/fritid og dagligvarer fram til 2025 blir etter 

Opus sine beregninger 2290 millioner kroner. Det er disse varegruppene, pluss salg av motorvogner, 

som er mest aktuelle for Nyborg, jf. førende plandokument. 
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4 Vurdering 

4.1 Situasjonen er ikke entydig 

I dag har Åsane bydel en betydelig overdekning innen bransjene salg av motorkjøretøy, elektronikk 

og hvitevarer, og møbel. Dette tilsier at Åsane har en regional funksjon for varehandel innen disse 

varegruppene. Omsetningstall for varehandel i Åsane (jf kap.3.1) bidrar til å nyansere dette bildet; 

disse viser blant annet at dagligvarer har hatt en lav vekst i perioden 2008-2013 (1,4 %) 

sammenlignet med andre bydeler, og at veksten i 2013 kun var på 0,7 prosent. Butikkhandel med 

sportsutstyr, spill og leker har derimot hatt en kraftig vekst i perioden 2008-2013, men ser ut til å ha 

flatet ut i 2013. Veksten fram til 2013 skyldes trolig etableringen av XXL på Nyborg. Følgene av 

etableringen av G-Max våren 2014 i det gamle IKEA-bygget er ikke kommet med i tallmaterialet. Når 

det gjelder møbler og elektro (sammen) har disse varegruppene også hatt en kraftig vekst i perioden, 

og en forholdsvis høg vekst i 2013 (1,4 %). Dette skyldes trolig IKEA som flyttet til større varehus.  

Høsten 2014 la Living ned sin virksomhet i Åsane og i resten av landet. Hele 80 prosent av 

omsetningen av motorvogner og drivstoff i Bergen skjer i Åsane, og Nyborg har den største andelen 

av virksomheter knyttet til denne varegruppen. Salg innen denne varegruppen har vist en markant 

økning i perioden 2008-2013. 

 

Det denne oppsummeringen peker i retning av er at omsetning innen varegrupper i stor grad er 

påvirket av enkelte store aktører som IKEA og XXL. Vi ser samtidig at selv om det både er overdekning 

og gode omsetningstall innen varegruppen møbler, så opplever vi at en stor møbel/interiørkjede som 

Living må gi opp. Bildet er med andre ord ikke entydig. Det mest entydige ser ut til å være veksten 

innen salg av biler, men også her ser vi at enkeltaktører sliter med omsetningen. 

 

Opus peker i sin handelsanalyse (kap. 3.4) for området S3 (Horisont) på at befolkningsvekst og økt 

forbruk vil føre til vekst i all varehandel de kommende «15 årene», noe som tilsier et stort behov for 

mer butikkareal i Åsane.  Dette er i og for seg en logisk slutning gitt at dagens handlemønster vil 

gjelde også «de kommende 15 årene», samt at det vil skje en vesentlig forbruksvekst og at en 

aksepterer premissene om at butikkarealene i dag vil være for små om 15 år. Handelspotensialet 

fram mot 2025 for møbel, elektro, sport/fritid, dagligvarer og øvrig detaljhandel er regnet ut til å 

være 2,8 milliarder kroner. I følge Opus er det kun 25 prosent av denne veksten som kan tas innenfor 

eksisterende butikkareal, resten må komme som nytt areal. Dette tilsier et sterkt behov for «å utvide 

handelsarealet i tilknytning til Åsane senter».  En slik vurdering kan sies å være i samsvar med 

overordnede politiske føringer som sier at varehandel skal primært utvikles i knutepunkt og i 

regionale sentra. Opus nevner eksplisitt at det «planlagte handelsarealet i tilknytning til Åsane S3 vil 

bare ta unna en mindre del av den samlede forventede veksten i handelen i bydelen de kommende 

15 årene».  Resten av veksten må da komme andre steder i bydelen.  

 

Opus sine vurderinger kan til en viss grad være basert på forutsetninger som ikke nødvendigvis er 

gyldige, i alle fall ikke for alle bransjer. Et eksempel kan være møbelbransjen, som omtalt ovenfor, 

der møbelkjeden Living høsten 2014 la ned sin butikk i Åsane (og resten av landet). Dette kan tolkes 

som et signal om at etterspørsel etter møbler - og interiør, kan ha nådd et metningspunkt. Det kan 

her tenkes at hovedaksjonær i Living, Skeidar, kan komme til å flytte sin virksomhet fra Nyborg til 
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Hesthaugen. Hvem som flytter inn i bygget til Skeidar på Nyborg – og i bygget til XXL som også blir 

tomt, kan være et signal om hva bransjene selv tenker om utviklingen framover.  

 

4.2 Forholdet til Åsane senterområde 

Horisont vil forskyve balansen mellom Ulset og Nyborg 

I skrivende stund er det forholdsvis god balanse mellom varehandelstilbudet i Åsane senterområde 

og Nyborg; Åsane Storsenter er det nest største kjøpesenteret i Bergen og har en regional funksjon 

overfor omegnskommuner nord for Bergen, mens Gullgruven på Nyborg er langt mindre og har mer 

en lokal funksjon. Dette vil endre seg med åpningen av Horisont høsten 2014. Flyttingen av Elkjøp fra 

Hesthaugen våren 2014 til Gullgruven har trolig gjort Gullgruven mer attraktivt, også for kunder fra 

et større omland lokalområdet i Nyborg. Nå er både Lefdal og Elkjøp lokalisert til Nyborg. Bildet er 

ellers slik at Åsane Storsenter har et bredt utvalg av bransjer med i alt 151 butikker/virksomheter 

våren 2014, mens Gullgruven har 19 virksomheter og en langt mer snever bransjesammensetning.  

Dette er vist i tabell 4.1.  

 

Tabell 4.1 Bransjefordeling Åsane Storsenter og Gullgruven vår 2014. Kilder: Åsane Storsenter / 

Gullgruven 

Bransjer Åsane Storsenter Gullgruven 

Klær, mote og sko    
Helse og velvære    
Hjem, interiør og gaver    
Lege, tannlege …     
Mat og drikke     
Spesial-/faghandel    
Service og tjenesteytende   
TOTALT      

49 
15 
15 
15 
18 
26 
13 

151 

0 
3 
5 
1 
3 
6 
1 

19 

 

 

Når Horisont etablerer seg i Åsane senterområde høsten 2014 innebærer det rundt 50 nye handels- 

og tjenestetilbud i dette området. Fire av kjedene som i dag er representert i Gullgruven vil også 

være å finne i Horisont, samt samtlige bransjer. På denne bakgrunn vil vi tro at Gullgruven som 

kjøpesenter vil merke konkurransen fra Åsane senterområde, samtidig som den arealkrevende 

varehandelen i Nyborg ikke vil bli påvirket av utviklingen i senterområdet i nevneverdig grad med 

unntak av at XXL flytter sin butikk fra Nyborg til Horisont. Her er det god grunn til å regne med at 

lokalet vil bli overtatt av nye interessenter. 

 

Ingen vesentlige konkurranseflater 

Det som virkelig skiller de to områdene fra hverandre er graden av arealkrevende handel. Nyborg har 

som omtalt flere andre steder i rapporten en vesentlig andel virksomheter innen arealkrevende 

handel. Dette gjelder særlig innen møbel og salg og reparasjon av biler. Vi har vanskeligheter med å 

oppdage reelle konkurranseflater mellom de to områdene da de i stor grad består av ulike bransjer, 

med unntak av basisvarer som matbutikker. Begge områder tilbyr sjeldenvarer, men i hovedsak 

innen ulike varegrupper, og har således handelsomland utover Åsane bydel. Begge områder har store 
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kjeder innen sport og elektronikk (hvite- og brunevarer). Siden dette i stor grad er varetyper som 

også har et marked utover bydelen, vil vi tro dette er av mindre betydning betydning. For tilreisende 

fra andre deler av Bergen og fra regionen omkring, betraktes trolig de to områdene begge som 

«Åsane», et område som mange forbinder med bilbasert siden en må bruke bil fra det ene til det 

andre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

I sin varehandelsanalyse fra 2006 skrev Civitas følgende:  

“…. I Bergen nord vil det etter vårt syn være naturlig å utvikle Åsane sentrum (Ulset) og Nyborg til et 

mest mulig sammenhengende storkjøpsområde. Vi kan ikke se at en slik utvikling av både Ulset og 

Nyborg vil være en hindring for å bygge ut Åsane sentrum med flere servicefunksjoner, slik at det 

fremstår som bydelens naturlige sentrum.”  

 

I dag, snart 10 år sendere, kan vi si oss enig i denne vurderingen. I dag er forbindelsen mellom de to 

områdene i det sentrale Åsane (Midtbygda) i stor grad basert på bruk av bil. Et sammenhengende 

storkjøpsområde vil gi grunnlag for en mer fotgjengerbasert forbindelse mellom områdene. Med 

kommende Bybanestopp i begge områder, vil det gi et veldig godt grunnlag for å kollektivtransport 

mellom områdene. 

  

 

Horisont 

De to nederste etasjene av bygget huser et kjøpesenter på 40.000 m2. Her kommer et 

bredt utvalg av butikker og tjenestetilbud, deriblant Coop Obs! Hypermarked. I et 

skjermet torg mellom østre og vestre del av senteret kommer flere restauranter, bakeri 

og kaffebar. Det planlegges også et treningssenter i 1.etasje. 

 

 
Illustrasjon: LINK ARKITEKTUR TEAM BERGEN 
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5 Konklusjon 
 

5.1 God dekningsgrad i Åsane i dag 

Handelsanalysen for Nyborg bekrefter i all hovedsak anslagene for dekningsgrad for Åsane bydel som 

ble gjort i forbindelse med reguleringsplanen for Åsane senterområde.  Per 2013 viser våre 

beregninger en samlet dekningsgrad på 120 for detaljhandel samlet. Det er samme dekningsgrad 

som i 2010. Dekningsgraden er regnet ut på følgende grunnlag: omsetningstall for 2013 for Åsane 

bydel4 dividert med omsetningstall per innbygger i Bergen5 multiplisert med 40 000 (innb.tall Åsane) 

multiplisert med 100. Til sammenligning hadde Bergen kommune samlet en dekningsgrad på 116 i 

20136. Hordaland fylkeskommune viser i rapporten Handel og kjøpesenter i Hordaland til en 

dekningsgrad på 160 for Åsane.  Denne dekningsgraden omfatter trolig flere varegrupper enn 

detaljhandel som f.eks. møbel og bilsalg. Dette er to varegrupper Åsane som kjent har en vesentlig 

overdekning av. 

 

Handelsanalysen utført av Opus i 2009 for område S3 (Horisont) kom i stor grad med de samme 

konklusjoner som Bergen kommunes analyser, med ett unntak; de fant et handelsunderskudd for 

dagligvarehandel i Åsane til fordel for Bergenhus. Opus beregnet at Åsane bydel i 2007 hadde 

handelslekkasje til Bergenhus på 150 millioner kroner. Med andre ord at bosatte i Åsane fram til 

2014 har utført en vesentlig del av sine dagligvareinnkjøp i eller nær Bergen sentrum.  Med 

etableringen av kjøpesenteret Horisont høsten 2014 vil dekningsgraden for dagligvarer i Åsane antas 

å være positiv. Det er i dag fem supermarkeder i Ulset/Nyborg-området og flere mindre 

dagligvarebutikker. 

 

5.2 Dekningsgrad i 2030  

Vurdering av framtidig dekningsgrad for detaljvarehandel i Åsane er nødvendigvis preget av stor grad 

av usikkerhet. Usikkerheten dreier seg både om datagrunnlag og om hvilke forutsetninger en skal 

legge til grunn for beregningene. Med dette som utgangspunkt viser vi tre alternative dekningsgrader 

for 2030 basert på tre ulike sett med forutsetninger. For ikke å gjøre dette unødig komplekst er flere 

av faktorene gjort like i alternativene.  Det er også stort sett benyttet de samme forutsetninger som 

ble lagt i beregningene i handelsanalysen for Åsane sentrumsområde siden disse omhandler det 

samme geografiske området. Det er lagt til grunn en forbruksvekst for varehandel på henholdsvis 1,5 

prosent og 3 prosent i tråd med SSB sine vurderinger. Når det gjelder befolkningsprognoser for 

Bergen fram mot 2030 og 2040 varierer disse etter hvilke forutsetninger som blir lagt til grunn, fra 

295 498 i alternativet med lav nasjonal vekst (LLML) til 336 186 om vi legger forventninger om høy 

nasjonal vekst (HHMH) til grunn. 

                                                           
4
 Tall fra Varehandelsrapport 2014. Sparebank1 SR-Bank. 

5
 SSB statistikkbank. Dette er gjennomsnittstall for Bergen kommunen. Tallet tar ikke hensyn til det faktiske 

omsetningstallet for Åsane.  
6
 AUD-rapport nr 7-2013  
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I dag bor det rundt regnet 40 000 mennesker i Åsane bydel, det utgjør i underkant av 15 prosent av 

byens befolkning i 2014 (272 000). Dersom vi forutsetter at Åsane har samme andel av Bergens 

befolkning i 2030 som i dag, vil innbyggertallet i bydelen kunne variere mellom 44 000 i laveste 

alternativ til 50 000 i det høyeste. Dersom vi i tillegg legger til grunn at Åsane i de neste 15 år mest 

trolig vil få en høyere befolkningsvekst grunnet langt større boligutbygging enn i de foregående 15 

årene (som har vært svært liten i forhold til andre bydeler i Bergen), framstår det ikke som urimelig å 

anslå at Åsane kan ha bortimot 50 000 innbyggere i 2030.  På denne bakgrunn legges 50 000 

innbyggere til grunn for beregningene. Vi understreker at selv om tallene er usikre, vil det 

sannsynligvis bo mellom 7 000 og 10 000 flere mennesker i bydelen om 15 år enn i dag. 

 

Tabell 5.1 Befolkningsprognoser for Bergen i fire alternativer. SSB 2013. 

Framskrivingsalternativer 
 

2015 
 

2030 
Åsane 2030 

15 % av Bergen 

Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) 275053 312630 47 000 

Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) 274303 295498 44 000 

Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) 275817 336186 50 000 

Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH) 275560 326390 49 000 

 

 

Følgende parametere utgjør forutsetninger for beregninger av dekningsgrad for Åsane 2030: 

 Innbyggertall: Det legges til grunn 50 000 innbyggere for alle alternativer. Dette svarer til en 

befolkningsvekst på 25 prosent fram mot 2030, og en årlig vekst på 1,6 prosent8.  

 Totalt nytt handelsareal i Åsane sentrum: Det legges til grunn 79 000 m2 som følge av 

utbygging i Åsane sentrumsområde inkludert S3 (Horisont). I tillegg ble det av Bergen 

kommune stipulert at det måtte påregnes ytterligere 20 000 m2 nytt handelsareal 

(uspesifisert) i Åsane fram mot år 2030 som et påregnelig restpotensiale.  

 Omsetning detaljhandel i Åsane: Det legges til grunn en omsetning på 7360 mill.kr i to 

alternativer, og 7000 mill.kr i ett alternativ for å få fram betydningen av omsetning. De to 

største alternativene er lagt lik handelsanalysen for Åsane sentrum 

 Forbruk detaljhandel: Det legges til grunn SSB data for omsetning per person for Bergen 

(stipulert for 2014) multiplisert med folketallet i Åsane 2014 (40 000) 

 

Samtlige tall som inngår som forutsetninger for utregning av dekningsgrad er bevisst avrundete for å 

illustrere at tallene må betraktes som omtrentlige. Gjennom rokkering med forutsetninger vil en få 

fram ulike dekningsgrader. Tabell 5.2 viser dekningsgrader gitt ulike forutsetninger med hensyn til 

forbruk og omsetning i detaljhandel for Åsane. 

 

Dekningsgrad er regnet ut etter følgende oppsett: 

Omsetning detaljhandel i Åsane dividert med forbruk detaljhandel for Bergen multiplisert med innbyggertall for 

Åsane multiplisert med 100. 

 

 

                                                           
8
 Til sammenligning var veksten i perioden 2008 – 2013 på 2,4 prosent i flg. Varehandelsrapporten 2014. 
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Tabell 5.2 Dekningsgrader i tre alternativer for detaljhandel for Åsane 2030 

 
 
Forutsetninger: 

 Alt. 1 Alt.2 Alt.3 

 
2014 

2030 lav 
forbruksv. 

2030 høy 
forbruksv. 

2030 
blandet 

- Innbyggere Åsane 40 000 50 000 50 000 50 000 

-Totalt nytt handelsareal Åsane   99 000 m
2
 99 000 m

2
 99 000 m

2
 

-Omsetning detaljhandel Åsane mill.kr 4300 7360 7360 7000 

-Forbruk per person 3592 5500 7500 6000 

Dekningsgrad 120 134 98 117 

Grunnlag for ytterligere handelsetablering 
i Åsane 

 Nei Ja Usikkert 

 

Dekningsgrader for detaljvarehandel for Åsane i 2030 

 

Alternativ 1 

I alternativet med forutsetning om 1,5 prosent årlig forbruksvekst vil det være en overdekning på 34 

prosent (dekningsgrad 134) i 2030 – mot 120 i dag. Dette er tilnærmet lik dekningsgraden Bergen 

kommune regnet ut i handelsanalysen for Åsane senterområde basert på samme forutsetning om 

forbruk. En dekningsgrad på 134 viser to ting; at detaljhandelstilbudet i Åsane i 2030 vil være langt 

større enn hva etterspørselen fra bydelens egne innbyggere vil være, og at bydelen har et tilbud som 

kan dekke et større handelsomland enn Åsane. Med en dekningsgrad på 134 vil bydelen ha en klar 

funksjon som et regionalt senter for varehandel uten at det er behov for ytterligere utbygging. 

Etter dette alternativet vil det ikke være grunnlag for etablering av nytt handelsareal i Åsane.  

Alternativ 2 

I alternativet med forutsetning om 3 prosent årlig forbruksvekst, vil det være en liten underdekning 

på 2 prosent. Det vil si en tilnærmet lik balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dekningsgraden 

samsvarer med dekningsgraden Bergen kommune regnet ut i handelsanalysen for Åsane 

senterområde basert på samme forutsetning om forbruk. En dekningsgrad på 98 viser at 

detaljhandelstilbudet i Åsane vil være for lite gitt en etterspørsel i samsvar med en forbruksvekst på 

3 prosent årlig i perioden fram mot 2030. Åsane vil ikke ha et tilbud innen detaljvarehandel som 

dekker etterspørselen i bydelen, og vil da heller ikke ha funksjon som et regionalt senter for 

varehandel.   

Etter dette alternativet vil det være grunnlag for å etablere ytterligere handelsareal i Åsane. Nyborg 

kan være ett alternativ hvor dette handelsarealet kan lokaliseres. 

Alternativ 3 

Alternativet har en noe lavere omsetning og et forbruk som ligger i mellom alternativ 1 og 2. Dette 

gjør at alternativet kommer ut med en dekningsgrad på 117, det vil si litt lavere enn i dag. En 

overdekning på 17 prosent tilsier at detaljhandelstilbudet i bydelen er større enn etterspørselen, og 

at bydelen vil ha en regional funksjon for varehandel. Hvorvidt det vil være behov for ytterligere 

utbygging i Åsane og Nyborg vil måtte ses i sammenheng med både vekst i forbruk og befolknings-

vekst i hele Bergenregionen, særlig i kommunene nord for Bergen.  Om det er behov for ytterligere 



Handelsanalyse for Nyborg 

 

 

21 

 
 

utbygging av varehandel i Åsane må også ses i forhold til Regional plan for attraktive senter i 

Hordaland og hva som bør og kan ventes bli bygd ut i regionsentrene rundt Bergen. 

Etter dette alternativet vil det være usikkert om det bør etableres ytterligere handelsareal i Åsane. 

Kommentar  

Dekningsgradene som her framkommer er basert på gjennomsnittstall for detaljhandel. Varegrupper 

som møbel og elektronikk drar opp andelen, mens andre drar ned. I 2013 var det særlig varegrupper 

som sko/klær, interiør og dagligvarer som drog ned9, men dette forutsettes dekket inn gjennom 

etableringen av Horisont og Åsaneparken (gamle IKEA) høsten 2014.  

IKEA er sterkt medvirkende til at Åsane har en sterk posisjon innen omsetning av møbler.  IKEAs 

omsetning har trolig økt vesentlig som følge av flytting til nytt bygg på Nyborg i 2012, hvilket vil si at 

Åsane har blitt styrket som senter for møbelomsetning uten at det trolig vil virke inn på grunnlaget 

for å etablere ytterligere handelsareal på Nyborg. Det er viktig å merke seg at IKEA på Ulset ble 

«erstattet» av tre andre større kjedebutikker, Rema 1000, G-Max, og i oktober 2014 den svenske 

varehuskjeden Rusta. Alle tre er nyetablerte virksomheter i Åsane i betydningen av at de ikke er 

omlokalisert fra andre steder i bydelen – eller Bergen. Dette vil dermed medvirke til å øke 

dekningsgraden for varehandel i bydelen, og i særdeleshet for Åsane senterområde. 

 

5.3 Hva betyr dette for Nyborg? 

Handelspotensialet fram mot 2025 for møbel, elektro, sport/fritid, dagligvarer og øvrig detaljhandel 

er av Opus regnet ut til å være 2,8 milliarder kroner. Det er kun 25 prosent av denne veksten som kan 

tas innenfor eksisterende butikkareal, resten må komme som nytt areal. Opus nevner i sin 

handelsanalyse for S3 eksplisitt at det «planlagte handelsarealet i tilknytning til Åsane S3 vil bare ta 

unna en mindre del av den samlede forventede veksten i handelen i bydelen de kommende 15 

årene». Resten av veksten må følgelig komme andre steder i bydelen.  

 

Opus viser i sine beregninger at det er behov for mer næringsareal i Åsane bydel som følge av ventet 

befolkningsvekst og økende etterspørsel. Med forbehold om både størrelsen av befolkningsveksten 

og graden av etterspørsel, finner vi grunn til å tro at grunnlaget for å etablere ytterligere 

handelsareal på Nyborg er tilstede. Omfanget av slikt areal er vanskelig å gi et eksakt anslag over 

utover det som framkommer i avsnitt 5.2. Nyborg er i dag, i følge Bergen kommune10 , et område «i 

transformasjon og har et stort potensial for videre utbygging gjennom fortetting». Vi er enig i denne 

forståelsen. Mens grunnlag vurderes ut fra analyser/beregninger av forholdet mellom tilbud og 

etterspørsel, så vurderes potensial ut fra muligheten til å etterkomme en etterspørsel gjennom 

utbygging. En eventuell videre næringsutvikling/-utbygging i planområdet ser ut til å måtte komme 

som fortetting i allerede eksisterende strukturer. En fortettingsstrategi kan imidlertid komme i 

konflikt med nåværende handelsvirksomhet som i stor grad består av arealkrevende 

næringsbebyggelse basert på god tilgang på parkeringsareal.  

                                                           
9
 Her ligger det trolig en del skjulte tall på grunn av bransjeglidning; både klør og sko blir i stor grad også solgt i 

f.eks. sportsforretninger, og interiør blir solgt i møbelhus som IKEA og Skeidar. 
10

 Byrådssak 168 /13 om områdeplan for Nyborg. 
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Vedlegg 1 Relevante plandokumenter   
 

Følgende plandokument berører utbygginger og funksjonsfordelinger i planområdet_ 

 

 Kommuneplanene arealdel. Vedtatt 2010 

 Kommunedelplan for Åsane sentrale deler. Vedtatt 18.09.2006 

 Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 

 Regional plan for attraktive senter i Hordaland – HØYRINGSFORSLAG – 27.05.2014 

 

Kommuneplanens arealdel. 2010 

Relevant for handelsanalysen: 

I Kommuneplanens arealdel  fra 2010 er Nyborg vist som område for næringsbebyggelse, med 

hensynssone (gjennomføringssone) Omforming. Av bestemmelsenes pkt. 22 framgår følgende:  

"Det er et overordnet mål å øke utnyttelsen av sentralt beliggende næringsområder ved de 

viktigste kollektivaksene. I disse områdene prioriteres næringer med høy tetthet av 

arbeidsplasser".  

 

Kommuneplanens arealdel 2010 overstyrer dermed kommunedelplanen fra 2006 på noen viktige 

punkter, og innebærer at kontorformål både kan og bør reguleres på Nyborg, fordi dette vil være i 

samsvar med målsettingen om å prioritere næringer med høy tetthet av arbeidsplasser.  

 

Kommunedelplan for Åsane sentrale deler. Vedtatt 18.09.2006. 

 

Hovedmålet med planen for Åsane sentrale deler er: 

 Å utvikle området til et levende, miljøvennlig og aktivt bydelssentrum med nærområder som 

supplerer og støtter opp om sentrum 

Ved oppstart av planarbeidet i 1993 ble det satt følgende mål for kommunedelplan for 

Åsane: 

 Å utvikle rammer for en kvalitativt god utvikling av de sentrale deler av bydelen. 

 Å legge til rette for et utviklingsmønster som vil medvirke til at funksjonene i bydelen 

sammen vil fremstå som en samfunnsmessig helhet 

 Å utvikle en planberedskap slik at enkeltetableringer kan skje i forståelse med et overordnet 

bydelsperspektiv, der Åsane har en betydelig posisjon i Bergensregionens bolig- og 

arbeidsmarked 

 Å definere de arealmessige og trafikkmessige rammer for samfunnsmessig tjenlige 

etableringer i området 

 Å finne planløsninger som gir grunnlag for fortsatt positiv næringsutvikling og 

næringsvirksomhet 

 Forsterke trekk i bydelen som vil skape identitet, trivsel og miljø 

 Lokalisere infrastruktur i byplanen, herunder terminal og gang-/sykkelvegnett 
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Det ble også satt følgende krav til kommunedelplanen: 

 Forslaget skal kombinere et mer urbant/tettere bydelssenter, med tilknytning til funksjonelle 

og fremtidsrettede næringsområder, ta vare på viktige trekk i kulturlandskapet, og 

 finne arealer som muliggjør en landskapstilpasset boligbebyggelse 

 

I oppstartsaken fra 1999 ble målene blant annet foreslått konkretisert slik: 

 

Målene betyr: Følgende må unngås: 

 off. service og handel i sentrum 

 gode og store off. utearealer 

 arealintensive arbeidsplasser  

 avklare rollene mellom de ulike 
næringsområdene 

 begrense servicetilbudene til å være   

 innenfor gangavstand og korte ned 

 avstander i sentrumsområdet    

 boliger i gang-/ sykkelavstand fra 
sentrum 

 gjenbygging av viktige akser 

 store parkeringsplasser 

 kun innendørs aktiviteter 

 brakkarealer 

 arealkrevende virksomheter og industri i 
sentrum                 

 utvidelse av sentrum i nord – sør 
retninger 

 videre spredning av funksjoner og 
tjenester   

 flere og kraftigere trafikkbarrierer      

  

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 

Relevant for handelsanalysen: 

Næringslivet i Bergensområdet vil få omfattende vekstutfordringer, både med hensyn til folketall og 

arbeidsplasser. Veksten i antall arbeidsplasser generer i sin tur behov for mer næringsareal, særlig for 

arealkrevende næringer. Slike næringer forutsettes å ligge langs hovedtransportårer, noe som gjør 

Nyborg spesielt aktuelt som utviklingsområde. 

 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Høyringsutkast 

Regional plan for attraktive senter er forankret i Regional planstrategi for Hordaland 2010-2012. 

Planen erstatter gjeldende Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel fra 

2002. Planen avløser også aktuelle tema i Fylkesplan for Hordaland 2005-2008. 

 

Kapittel 4, Lokalisering og dimensjonering av nye handelstilbud er mest relevant for denne 

handelsanalysen. Kapittelet omhandler lokalisering og dimensjonering av nye handelstilbud og 

erstatter Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fra 2008. 

 

Overordna mål: Senterne skal være attraktive for handel med handelsvirksomhet dimensjonert etter 

nivå i senterstrukturen 

Delmål: 

 Dekningsgrad for detaljvarehandel skal balanserast mot folketall i handelsomlandet definert 

av kommunen 

 Ny detaljvarehandel skal i hovedsak lokaliseres i senter og innenfor sentrumsområdet 

 Dagligvarehandel skal lokaliseres i senter eller nær boligområder 
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Vedlegg 2 Tidligere handelsanalyser for Åsane 

 

Handelsanalyse for Åsane senter. 2011 

Formål 

Hovedfokus for handelsanalysen for Åsane senter fra 2011 (inkludert område S-3) var en 

gjennomgang av tiltakets konsekvenser for sentrumsområdet, for bydelen og regionen. Analysen 

bygger for en stor del på data fra Civitas sin handelsanalyse fra 2006 og de tall for deltaljhandel -

omsetning som denne rapporten viser (se under). 

 

 Viktige føringer fra overordnede planer har vært: 

 Det er en regional strategi for styrking av senterstrukturen 

 Det forventes en økning av handel i store varehus i den kommende 20-årsperioden, og 

økningen kan bli opp til 40 prosent i Åsane 

 Større areal for detaljhandel skal lokaliseres til bydelssenter 

Innhold 

Dette er en viktig analyse som fokuserer på varehandel i Åsane på flere geografiske nivåer, og er også 

svært relevant for Nyborg.  Det er noe uklart om beregninger av dekningsgrad omfatter hele Åsane 

bydel eller Åsane sentrumsområde. Beregning av dekningsgrad tar utgangspunkt i folketallet for 

bydelen og forbruk per person i bydelen. Det kan følgelig virke som om dekningsgraden gjelder 

Åsane bydel siden det er innbyggertallet for bydelen som ligger til grunn for beregningene. 

Rapporten viser at Åsane bydel per 2010 hadde en samlet dekningsgrad på 120, og for dagligvarer 

110. Etter utbygging i planområdet etter reguleringsplanen vil dekningsgraden i bydelen bli på 

henholdsvis bli på 133 eller 98, alt etter vekst i forbruk.  Rapporten baserer seg på omsetningstall for 

detaljvarehandelen fra Civitas m.fl fra 2006.  

 

Statistikkgrunlag 

Det gjengis her fra avsnitt 3.4e i rapporten: 

Fremtidig dekningsgrad er en funksjon av befolkningsutvikling, forbruksvekst og økt tilbud 

innen detaljhandel. For befolkningsvekst  er det lagt til grunn en vekst på 1,1 % pr år, ihht. 

SSBs framskrivningsalternativ MMMM. Anslag for framtidig vekst i forbruk pr. person varierer mye 

mellom ulike kilder og ulike bransjer. I en analyse om arealkrevende varehandel som Civitas laget for 

kommunen i 2006 la de til grunn en vekst på 3,5 % vekst som et moderat anslag. Beregninger fra SSB 

viser en realvekst i totalforbruket på mellom 1,5 og 3 %. Vi har derfor beregnet framtidig forbruk 

basert på både 1,5 og 3 % vekst. For handelsareal er tilsvarende enkel framskrivingsmetode benyttet; 

omsetning pr. m² for det foreslåtte handelsvolumet i Åsane sentrum er lagt til beregningene. Dette 

gir følgende oppsummering av grunnlagstall for beregningen: 
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Basert på dette får vi følgende tall for omsetning: 

 

 

 

 

 

 

Beregning av forbruk for 2010 tar utgangspunkt i SSBs forbruksundersøkelse for 2007 – 

2009. Som nevnt ovenfor kommer økning i forbruk fra økt befolkning og fra økt forbruk 

pr. person. Tall for forbruk angis i tabellen nedenfor: 

 

 

 

 

 

Med den nye utbyggingen gir dette følgende dekningsgrad for Åsane bydel når planlagt 

utbygging er ferdigstilt i Åsane sentrum og S3: 

 

 

 

Konklusjon  

Rapporten understreker at det er mange usikkerheter knyttet til framtidig dekningsgrad, som 

framtidig forbruksvekst, befolkningsvekst og omsetning per kvadratmeter. Det konkluderes med at 

det er viktig for å opprettholde en god og balansert senterstruktur at økningen av handelsvolum i 

stor grad skjer i Åsane sentrum. Bydelssenteret «må følgelig styrkes slik at det blir det naturlige 

handels- og møtestedet i bydelen. Mengden handel i reguleringsforslaget ses samlet å gi et godt 

grunnlag for en utvikling i samsvar med statlige retningslinjer, regionale- og kommunale planer og 

strategier.» 

  

Rapporten peker forøvrig på at flyttingen av IKEA fra Åsane sentrumsområde til Nyborg (men utenfor 

planområdet) vil gi en helt annen fordeling på varegrupper i begge områder. IKEA er sterkt 

medvirkende til at postsonen Ulset hadde en sterk posisjon innen omsetning av møbler. Denne er nå 

overført til postsone Nyborg som fra før har flere større møbelkjeder i området. Nyborg er med 

andre ord styrket som senter for møbelomsetning, uten at det virker inn på handelsareal innen 

planområdet. Et poeng her er at IKEA ble «erstattet» av to andre større butikker, Rema 1000 og G-

Max, som begge er nyetablerte virksomheter i Åsane i betydningen av at de ikke omlokalisert fra 

andre steder i bydelen – eller Bergen. 
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Handelsanalyse for område S-3. Opus 2009 

Formål 

Opus Bergen AS utredet i 2009 i forbindelse med reguleringsplanarbeid for det såkalte område  

S-3 (Horisontutbyggingen) i Åsane Senterområde for omlag 47 000 kvm med handelsareal, herunder 

et OBS-marked for Coop. Dette er nå under bygging. Oppdragsgiver var Åsane Utvikling As. 

Opus vurderer videre potensial for å etablere mer dagligvarehandel, mer detaljhandel og mer 

arealkrevende handel som møbler og elektrovarer i Åsane.  Utredningen er i stor grad basert på 

handelsanalysen fra Civitas m.fl. fra 2006 (se under). 

 

Konklusjon 

Handelsanalysen konkluderer med at det er «en betydelig handelslekkasje av dagligvarer», i første 

rekke til Bergen sentrum. Opus mener handelsanalysen avdekker at Åsane har en lavere andel av 

øvrig detaljvareomsetning i Bergen enn innbyggertallet i bydelen skulle tilsi. Dette skyldes Bergenhus 

sin dominerende posisjon innen disse varegruppene. Rapporten viser også at Åsane bydel har en klar 

regional funksjon innen handelssegment som møbler og elektronikk. Som kjent er de fleste 

arealkrevende virksomheter innen disse bransjene lokalisert til Nyborg. 

 

Befolkningsvekst og økt forbruk vil føre til vekst i all varehandel de kommende «15 årene», noe som 

tilsier et stort behov for mer butikkareal i Åsane. Handelspotensialet fram mot 2025 for møbel, 

elektro, sport/fritid, dagligvarer og øvrig detaljhandel er regnet ut til å være 2,8 milliarder kroner. Det 

er kun 25 prosent av denne veksten som kan tas innenfor eksisterende butikkareal, resten må 

komme som nytt areal. Dette tilsier et sterkt behov for «å utvide handelsarealet i tilknytning til Åsane 

senter». Opus nevner eksplisitt at det «planlagte handelsarealet i tilknytning til Åsane S3 vil bare ta 

unna en mindre del av den samlede forventede veksten i handelen i bydelen de kommende 15 

årene». 

 

 

Civitas m.fl. 2006: Arealkrevende detaljhandel i Bergen. Notat 1 

 

Formål  

Utredningen fra Civitas, Kvarud analyse og Balanza fra 2006 hadde til formål å avklare behovet for 

arealkrevende handel i Bergen. Utredningen viste at halvparten av omsetningen med «Detaljhandel 

med motorkjøretøyer» og «Vedlikehold og reperasjon av motorkjørtøyer»  innen Bergen kommune 

skjer i bydelene Årstad og Åsane. Nærmere 27 prosent av omsetningen finner sted i Åsane der salg 

og vedlikehold av motorkjøretøyer er sterkt konsentrert til Nyborg. Om lag 80 prosent av 

omsetningen skjer i denne delen av bydelen. 

 

Konklusjon 

Utredningen konkluderte med at det vil naturlig å utvikle Åsane sentrum (Ulset) og Nyborg til et mest 

mulig sammenhengende storkjøpsområde. Rapporten peker på at en slik utvikling av både Ulset og 

Nyborg ikke vil være en hindring for å bygge ut Åsane sentrum med flere servicefunksjoner slik at det 

fremstår som bydelens naturlige sentrum. 
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Vedlegg 3 Utviklingstrekk innen varehandel 
 

Handelsanalysen for Bergen fra 2006 (Nilsen, Kvarud og Myklebust 2006) pekte på at detaljhandelen i 

Bergensregionen, som i de andre storbyområdene i Norge, har gjennomgått en omfattende 

strukturendring de «siste 20 år». 

 

Utviklingen kjennetegnes av: 

 Økende andel av omsetningen skjer i befolkningstette regioner 

 Økende andel av omsetningen skjer i eksterne kjøpesentre og i bykjernene 

 Butikkenhetene blir stadig større 

 De store handelsforetakene og kjedene tar en økende andel av handelen 

 Bedriftene søker samlokalisering. 

I 2014, åtte år senere, kan vi trygt slå fast at denne karakteristikken fremdeles gjelder, samtidig som 

som e-handel og ulike varianter av dette er kommet inn som viktige utviklingstrekk. 

 

Omsetning  

Utviklingen innenfor varehandel i perioden 2002 - 201211 årene har vært preget av en stødig vekst 

siden 2002, med en midlertidig nedgang i omsetning i forbindelse med finanskrisen i 2009. Handel 

med og reparasjon av motorvogner var den næringen som hadde størst nedgang i veksten de siste år. I 

denne næringen lå veksten på 2,3 prosent i 2012, mot 8,8 prosent i 2011. Veksten i detaljhandelen 

holdt seg derimot noenlunde stabil. Med en liten nedgang i forhold til 2011 endte veksten på 3,1 

prosent for 2012. Omsetningen i agentur- og engroshandelsnæringen økte med 4,4 prosent i 2012, 

mot 4,9 prosent i 2011.  

 

Salg via postordre og Internett samt butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesial-

forretninger hadde størst økning i omsetningsvolumet fra november til desember i fjor. Butikker som 

selger fritidsutstyr, elektriske husholdningsapparater og spill og leker, var blant de bransjene som 

hadde en nedgang i omsetningsvolumet denne perioden.  

 

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,9 prosent 

i perioden oktober-desember 2013 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2012.  

I følge SSB12 hadde de fleste bransjene landet sett under ett en økning i omsetningsvolumet fra mai 

til juni i 2014. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, fritidsutstyr og klær, var blant 

dem som bidro til økningen i omsetningsvolumet. Salg via Internett og salg på bensinstasjonene bidro 

også til økningen. Salg av IKT-utstyr i spesialforretninger hadde derimot en liten nedgang fra mai til 

juni i år. Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 

prosent i perioden april-juni 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.  

 

Drivkrefter for varehandelsutvikling 

                                                           
11

 2012 er siste tilgjengelige år for SSB’s strukturstatistikk. 
12

 Detaljomsetningsindeks, juni 2014 
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Utviklingen innen varehandel må ses i sammenheng med en rekke faktorer, hvor befolkningsvekst, 

kjøpekraft, etterspørsel og forbrukstrender er sentrale (jf figur 5.1). Disse faktorene vil også påvirke 

varehandel på bydelsnivå, som Åsane. Når det gjelder varehandel på områdenivå, dvs på områder 

innen en bydel, er det flere andre forhold som også vil virke inn (jf kap.3). I første rekke vil områdets 

nærhet og tilgjenglighet i forhold til naboområder virke inn, og ikke minst hva området tilbyr av 

varehandel i forhold til hva naboområder inn samme bydel tilbyr. Utviklingen på områdenivå kan ikke 

bli sett på som uavhengig av utviklingen i bydelen og i det større handelsomlandet det utgjør en del 

av. 

 

Kommunale arealplaner vil også legge føringer på hva slags næringsvirksomheter som kan lokaliseres 

til området. Et område som blir tilrettelagt for arealkrevende næringsvirksomhet vil naturlig nok få 

en overvekt av slik virksomhet som blir lokalisert til området for å betjene et større handelsomland 

enn kun det aktuelle området. Omfanget av arealkrevende virksomhet vil selvsagt ikke skje 

uavhengig av de fire nevnte drivkrefter (figur 3.1), men den vil skje og det vil i sin tur påvirke 

varehandelsutviklingen i området – og i bydelen.  

Faktorer som påvirker varehandelsutviklingen. 

  

Økt e-handel framover 

Nettbutikkene i Norge omsatte for 13,5 milliarder kroner i Norge i 2012 viser tall fra Distansehandel 

Norge og Posten Norge AS. Det er en økning på 7 prosent fra 2011. I samme periode økte 

omsetningen i fysiske butikker med bare 3,4 prosent. Den kraftige veksten i netthandel fortsatte inn i 

2013. Bare fra januar til mai i 2013 økte netthandelen med nesten 9 prosent, og tilsvarende har 

butikkhandelen økt med bare rett over én prosent i samme periode.   

 

Postens e-handelundersøkelse (Bring 2012) viser at forbrukerne forventer å kjøpe mer innen de store 

varekategoriene. I de nordiske landene, bortsett fra Finland, er klær og sko den kategorien flest 

forventer å handle mer av i 2014. Nordiske forbrukere forventer også å handle mer av produkter 

innen personlig pleie og småelektronikk. Bøker står også fremdeles høyt på listen over produkter 

forbrukernes forventer å kjøpe mer av i året som kommer, samtidig som også veksten i e-boksalget 

forventes å øke betydelig. 

 

Undersøkelsen viser at det er data, lyd- og bildeprodukter samt klær som er de varegruppene 

forbrukerne i dag kjøper mest av på nett. Bedrifter som selger data, lyd- og bildeprodukter sto for 30 



Handelsanalyse for Nyborg 

 

 

31 

 
 

prosent av omsetningen i netthandelsmarkedet i 2012. Deretter kommer klær, sko og tilbehør med 

16 prosent og helse- og velværeprodukter med 9 prosent. Bøker økte med ca 8,5 prosent. Det er 

likevel verdt å merke seg at det ikke er varehandel, men kjøp av tjenester som konserter, reiser 

overnatting som topper listen av netthandelkjøp. 

 

Bransjeglidning 

Bransjeglidning er et fenomen som i stadig sterkere grad kjennetegner utviklingen innen deler av 

varehandelen. Bransjeglidning kjennetegnes av at typiske varer fra en bransje også blir solgt i 

butikker tilhørende en annen bransje. Et typisk eksempel er sportsbutikker som i dag i stor grad også 

selger sko og klær som er også finner i sko- og klesbutikker, og elektronikkbutikker som selger 

kaffeposer (fordi de selvsagt selger kaffemaskiner). Dette er en utvikling vi vil se mer av tiden 

framover. 

 

Utsikt for handelsbransjene 

 I følge Virke (Handelsrapport 2013) er det bransjen «Bredt vareutvalg ellers» som ble spådd størst 

prosentvis framgang i 2014, fulgt av «Bygge- og jernvarer» (figur 3.4). Begge disse bransjene er 

representert i Nyborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikter for handelsbransjene. Kilde: Virke handelsrapporten 2013. 
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