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HANDELSANALYSE

1.

INNLEDNING
Rambøll har fått i oppdrag av Lund Næringsutvikling å gjennomføre en handelsanalyse for Moi.
Analysen skal supplere en tidligere handelsanalyse, og skal inngå i prosjektet "Sentrumsutvikling
på Moi". Arbeidet er gjennomført i løpet av våren 2018. Rambøll har hatt befaring på Moi og
møte og samtaler med noen av aktørene i kommunen.
Alle statistiske data i denne rapporten er, hvis ikke annet er angitt, kjøpt eller innhentet fra
Statistisk Sentralbyrå og bearbeidet videre av Rambøll.
Rapporten er i skrevet av Knut Iver Skøien, som også har vært Rambølls oppdragsleder. Jan Ove
Øksendal har vært oppdragsgivers representant.

1.1

Stedsutvikling
Formannskapet i Lund kommune har i vedtak 07.06.2016 og 15.11.2016 lagt grunnlaget for et
sentrumsutviklingsprosjekt på Moi. Sentrumsutviklingen er også tydelig forankret i
kommuneplanens samfunnsdel (Lund kommune 2014). Hovedmålsetningen for prosjektet er å
gjøre Moi som tettsted mer attraktivt som bo- og etableringssted.

1.2

Utviklingsmål for handelen på Moi
De klareste utviklingsmålene er gitt i kommunens strategiske næringsplan (Lund kommune
2017). Nedenfor er noen utvalgte målsetninger gjengitt. De er hentet fra satsingingsområdet
"Handel og service", men også fra "Reiseliv" og "Landbruk og tilstøtende næringer".
Reiseliv:
• Omsetning og antall direkte arbeidsplasser i reiselivsnæringen skal dobles i løpet av
en 10-års periode.
• Økt omsetning i butikker og servicebedrifter i hele Lund
Landbruk:
• Det skal etableres minst 10 nye arbeidsplasser ifm foredling, omsetning og
servering av lokalprodusert mat.
• Det skal finnes lokale omsetningsledd for lokalprodusert mat utenom
dagligvarekjedene, for eksempel i form av butikk, andelslandbruk og et Bondens
Marked i lokal skala.
• Innen 2025 skal det omsettes for minst 20 mill. kroner årlig innen lokal mat og
andre næringer med utspring i landbruk, i tillegg til omsetningen som sluses
gjennom tradisjonelle omsetningsledd.
• Lund skal bli det foretrukne handelsstedet for helgehandel for helge- og
hytteturister. Moi ligger ideelt plassert midtveis for trafikken mellom Nord-Jæren og
Sørlandet. Per 2017 øker trafikken med ca. 1600 personbiler fredag og søndag.
Minst 10% av disse skal legge igjen penger og handle lokalprodusert mat hver helg.
Handel:
• Sysselsettingen innen handel og service skal opp til minimum 10 prosent. Dette
utgjør ca. 50 nye årsverk.

I kapittelet om handel sier næringsplanen at det mangler kunnskap om forholdene rundt handel,
og at man vil innhente slik kunnskap for nærmere å kunne angi årsaker til dagens situasjon og
nødvendige tiltak.
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1.3

Overordnede føringer for handel
Den første rikspolitiske "midlertidige kjøpesenterstoppen" kom i 1999. Den sa at kjøpesentre
bare kunne etableres på visse betingelser, og at det skulle utarbeides fylkesdelplaner som skulle
regulere etablering av kjøpesentre nærmere. De fleste fylker utarbeidet slike planer, gjerne for
handel, service og senterstruktur, basert på sentralstedsteorien. Stedene plasseres i et nettverk
med ulike nivåer av sentralitet. Nivået for stedet bestemmer hvilket tilbud av handel og service
som kan eller bør finnes.
I 2008 kom en ny rikspolitisk kjøpesenterbestemmelse. Den gjør at fylkesdelplanene for
handelsetablering er juridisk bindende. I motsetning til den første kjøpesenterstoppen,
inneholder den gjeldende rikspolitiske bestemmelsen ingen spesielle regler for plasskrevende
varer eller andre vareslag og bransjer. Denne rikspolitiske bestemmelsen har en gyldighet i 10
år, og vil bli ugyldig sommeren 2018.
I 2013 ble et forslag til ny kjøpesenterbestemmelse sendt på høring, der blant annet anledningen
til å gi unntak for plasskrevende varer ble innskjerpet. Etter regjeringsskiftet ble arbeidet med
den nye bestemmelsen stanset, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i
stedet satt i gang en evaluering av dagens bestemmelse.
Hensikten med de rikspolitiske bestemmelsene er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og
å hindre byspredning.
I Rogaland er det ikke utarbeidet noen regional plan med bestemmelser om handel for Dalaneregionen.

1.4

Metode
Denne handelsanalysen er i stor grad bygd på kvalitativ metode. Den supplerer dermed en
tidligere handelsanalyse (Asplan Viak AS 2018a), som inneholder grundige kvantitative analyser.
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2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Historie
Moi har en historie som er preget av omskiftninger – noen stikkord:
Ferdsel og transport på Lundevannet
Tømmer for eksport via Flekkefjord
Industri og produksjon (møbler, rokker)
Dampbåt 1883-1953, Nygård brygge
Jernbane fra 1904
NorDan med forløper fra 1920-tallet
Senere tids og nåværende produksjon av bla. dører, bjeller, skinnklær.
Produksjonsbedriftene preger fremdeles deler sentrum, der noen er i full drift, mens andre har
fått nye funksjoner.

Museum i tidligere produksjonslolale
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2.2

Sentrum
Strekningen fra sentrumsbebyggelsen begynner i vestre kant av Haukland til enden av
Stasjonveien er 1 km. Det er en alt for lang strekning til at man kan holde den aktiv og levende
som sentrumsgate.

Sentrum strekker seg over 1 km

Det er noen tomme lokaler i sentrum. Blir det for mange gir det et trist og lite attraktivt preg.

Tomme forretningslokaler i Moivegen
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2.3

Generell utvikling innen detaljhandel
Med "handel" mener vi i denne rapporten detaljvarehandel. Dette vil si handel med forbruks- og
kapitalvarer til private husholdninger, slik at engroshandel og varer som går videre i verdikjeden,
ikke inngår.
Handel får stor oppmerksomhet i planlegging. Det er flere grunner til dette:
Handel har stor betydning for aktiviteten i byer og tettsteder.
Handel har stor betydning for reisemønsteret vårt. Innkjøpsreiser utgjør 27 % av de daglige
reisene (TØI 2014a).
Handel betyr mye for sysselsettingen. Næringen sto i 2011 for 14 % av arbeidsplassene i
landet. (Detaljhandel og bil)
I mange sammenhenger kan betydningen av handel foretatt kunder bosatt i andre kommuner
overvurderes. Det aller meste av omsetningen kommer, med få unntak, fra bosatte i egen
kommune. Handelen i et tettsted og stedsutviklingen er først og fremst verdifull for dem som bor
der.
Rambøll har gjennomført et sentrumsregnskap for Bodø i 2016 og 2017 (Rambøll Norge AS 2016
og 2017), der vi har oppsøkt handlende og besøkende både i sentrumskjernen og på
kjøpesenteret City Nord like utenfor sentrum. Til tross for at Bodø er et regionsenter, kommer
hoveddelen av respondentene fra Bodø kommune. På et mindre sted vil andelen av handlende
utenfra være betydelig mindre.

26-29.08.2016
28.-30.09.2017

Bodø sentrum,
andel utenbys
44 %

City Nord,
andel utenbys
24 %

37 %

30 %

Andel utenbys respondenter blant handlende i Bodø

Som næring er handelens lønnsomhet preget av lave driftsmarginer, men høy
egenkapitalrentabilitet. Varehandelen samlet (inkludert agentur, engros og bilbransje) har
ansatte med lavere utdannelse enn arbeidslivet ellers, og gjennomsnittlig årslønn er også lavere.
(Nygaard og Utgård 2011). Bare 13 % av de ansatte i varehandelen hadde høyere utdannelse på
minst bachelornivå i 2011, mens tallet for arbeidslivet samlet var 30 %.
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Mye av de sentrale plan- og miljømyndighetenes arbeid med handel de siste 10-20 årene har
vært rettet mot kjøpesentrene, for å forhindre at eksterne, bilbaserte sentre utkonkurrerer
handelen i sentrum. Dette har hatt innvirkning på deler av detaljvarehandelen. Handelsnæringen
utvikler seg imidlertid, og nye problemstillinger oppstår. Noen viktige fenomener er:
Bransjeglidning. Forretninger som i utgangspunktet har hatt plasskrevende varer,
forhandler i økende grad varer fra andre bransjer. Dette skaper utfordringer for
myndighetenes håndtering av virksomhetene.
Storhandel eller "big-box". Konsepter med store enkeltforretninger, ofte i industri- eller
lagerliknende bygg, kan utfordre både sentrumshandelen og kjøpesentrene med svært
effektive handelsformer. De stiller også nye krav til tankegangen rundt lokalisering.
Netthandel. Fra å være et marginalt fenomen har netthandelen i Norge økt til å bli
betydelig. Tall fra oktober-desember 2015 (Virke 2016) tyder på at i størrelsesordenen 6-7
% av varehandelen kan foregå som netthandel, men dette er beheftet med stor usikkerhet.
TØI oppgir at netthandelens markedsandel av detaljhandelen i 2012 var på 3 %, men er i
en betydelig vekst (TØI 2014b). DIBS oppgir at netthandel med varer har økt med hele 21
% fra 2016 til 2017, og at den samlede omsetningen er på 32,6 mrd kr (DIBS 2017). SSBs
handelsstatistikk viser imidlertid at postordre- og netthandelen med norske butikker var på
ca. 18 mrd kr i 2016, og utgjorde knappe 4 % av detaljhandelen. En andel på rundt 20 %
av netthandelen er ifølge Virke med utenlandske butikker. Utviklingen i netthandelen vil
trolig fortsette, og vi vet ikke hvordan dette vil påvirke den øvrige handelsnæringen.
Åpningstidene. Særlig kjøpesentre, storhandelsforretninger og dagligvareforretninger har
fått lange åpningstider. Regjeringen Solberg tilkjennega i 2015 at den ønsker å gjøre det
mulig for dagligvarebutikker å holde åpent på søndager uten begrensningene knyttet til
"Brustadbua". Forslaget møtte betydelig motstand, og ble utredet videre av et utvalg fra
2016 til 2017 (NOU 2017:17)
De nye fenomenene over er ikke behandlet på en entydig måte i veiledningsmateriale og
retningslinjer for areal- og byplanleggere. Man vil derfor oppleve ulike måter å håndtere disse på
og ulike råd fra fagfolk.
Vi finner også indikasjoner på endringer i forbruksmønsteret:
Delingsøkonomi. Mange, og særlig yngre, ønsker i mindre grad enn tildligere generasjoner å
kjøpe og eie gjenstander. Man vil heller leie eller låne ting akkurat når man trenger dem.
Fokus på bærekraft og etikk. Forbrukerne ønsker å ha større kontroll over opprinnelse,
produksjonsmetoder m.m. knyttet til produktene. Dette kan blant annet bety at hittil
økende strømmen av billige varer fra lavkostland kan avta, og med det kan
forretningskonseptene for disse varene også bli mindre aktuelle.
Ikke-materielt forbruk. Å få gode, og gjerne spesielle, opplevelser betyr mer enn å
konsumere mye.
Interessen for lokalprodusert mat kan ses som et utslag av begge de to foregående
punktene.
Disse trendene har, i likhet med e-handel, ikke gitt noen store utslag i statistikken enda. Men
sammen med trenden med e-handel kan de føre til at behovet og interessen for å etablere
storhandelskonsepter kan bli mindre i fremtiden enn i dag.
I Moi er hovedmålsetningen for handel slått sammen med service (se kap 1.2), slik at begrepet
"service" også bør defineres. I denne sammenhengen tenker vi på service som tjenesteyting som
baserer seg på at kundene oppsøker virksomheten.
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2.4

Handels- og stedsanalyser for Moi
Handelsanalyse (Asplan Viak AS 2018a)
Analysen er utført på oppdrag av Lund Næringsutvikling AS, som en del av
sentrumsutviklingsprosjektet. Den viser at Lund kommune har en lav dekningsgrad for
detaljhandel samlet, med 57 % i 2016. Dekningsgraden for dagligvare er imidlertid normalt høy,
med 107 % i 2016. På grunn av tettstedets og kommunens begrensede størrelse anser man at
det er lite potensial for mange detalhandelsbransjer, fordi disse trenger et større
befolkningsgrunnlag. Konklusjonen blir at befolkningsveksten som prognostiseres de neste 10
årene, samt en usikker fortsatt forbruksvekst kan gi grunnlag for 600-1200 m2 nytt handelsareal,
som kan tilsvare en liten dagligvareforretning. Denne beregningen forutsetter altså at man ikke
reduserer handelslekkasjen.
Stedsanalyse (Asplan Viak AS 2018b)
Analysen er utført på oppdrag av Lund Næringsutvikling AS, som en del av
sentrumsutviklingsprosjektet. Moi sentrum gis en avgrensning, og analysen peker på både den
fysiske avstanden, barrierene og forskjellen i opplevelse og funksjon mellom Haukland og
Stasjonsbyen. Haukland har handelstyngdepunktet og er bilbasert, mens Stasjonsbyen har en
mer menneskelig skala og innbyr til opphold.
Analysen peker på en rekke tiltak som kan styrke stedet og bidra til utvikling.

2.5

Regional analyse
Som en del av konsekvensutredningen for ny E39 på strekningen Lyngdal – Sandnes har Statens
vegvesen fått utarbeidet en analyse av lokale og regionale virkninger (Vista Analyse 2016).
Rapporten redegjør for mange utviklingstrekk og inneholder en SWOT-analyse for hver kommune
i regionene Lister, Dalane og Jæren.
For Lund kommune viser blant annet statistikken en svak utvikling i folketall, lav andel med høy
utdanning blant dem som arbeider i Lund, lav gjennomsnittsinntekt og at utviklingen i
sysselsetting i handel og service er svak.
Handelen har særlig styrket seg i Gjesdal (med Ålgård) og i Lyngdal. Begge disse stedene har
satset mye på bilbasert handel, der beliggenhet nær E39 er en avgjørende lokaliseringsfaktor.
Lyngdal har oppnådd en svært høy dekningsgrad. Sandnes har også høy dekningsgrad, men
byen har hatt en negativ utvikling i omsetning per innbygger i perioden 2008-2015.
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SWOT-analysen for Lund kommune kan oppsummeres slik:
Strengths – styrker

Weaknesses – svakhet

Industri- og produksjonskompetanse

Få innbyggere

Attraktiv som bosted på grunn av natur og
landskap

Stor avsand til byene
Sårbart næringsliv

Hjørensteinsbedriften
Svakt senter
Hytteturisme
Plasseringen av Moi i senterhierarkiet

Fare for å miste offentlige arbeidsplasser
(sykehus)

Opportunities - muligheter

Threats – utfordringer

Hyttebygging, reiseliv

Å opprettholde befolkningen
Lange avstander til storbyene
Konkurranse med handelssentrene Egersund,
Flekkefjord og Lyngdal

SWOT-analyse. Etter (Vista Analyse 2016)

2.6

Handel
Beregning basert på detaljhandelsstatistikken for 2017 viser følgende dekningsgrader for Lund
kommune:
Bransje
Motorvogntjenester
Detaljhandel uten drivstoff

Dekningsgrad 2017
5%
55 %

Butikkhandel med bredt vareutvalg (dagligvare, m.m.)

101 %

Butikkhandel med bredt utvalg næringsmidler

109 %

Drivstoff

90 %

Annen husholdningsvare (bygg, farger, møbler, elektro m.m.)

22 %

Utenom utsalgssted (netthandel m.m.)

76 %

Dekningsgrader beregnet mot landsgjennomsnitt. Øvrige bransjer har for få virksomheter i Lund
kommune til at omsetningen kan oppgis fra SSB.

Dekningsgraden er et uttrykk for forholdet mellom omsetningen og kjøpekraften hos
befolkningen i kommunen, og gir en indikasjon på om det er handelslekkasje ut av kommunen
(dekningsgrad under 100 %) eller om tilreisende fra nabokommuner bidrar til en overdekning
(dekningsgrad over 100 %). Her er det ikke gjort korreksjoner for inntekt, innpendling,
studentbefolkning eller reiseliv, som vil kunne påvirke kjøpekraften. Kjøpekraften per innbygger
er derfor regnet lik gjennomsnittet for hele landet.
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Dekningsgradene for detaljhandel og dagligvare ligger i 2017 på omtrent samme nivå som
beregnet for 2016 i (Asplan Viak AS 2018a). Dette betyr at Lund kommune har en
handelslekkasje på opp mot 70 mill. kr i detaljhandelen totalt, der 40 mill. av dette utgjøres av
bygg, fargehandel, møbler, elektronikk og lignende. Av øvrige større bransjer der Lund kommune
trolig har handelslekkasje er sportsutstyr, klær og sko samt apotek.
2.7

Utvikling av E39
Statens vegvesen planlegger ny E39 Lyngdal – Sandnes. Dette prosjektet kan få betydning for
lokalsamfunn og kommuner i regionen. Som grunnlag for korridorvalg har Statens vegvesen
samlet et kunnskapsgrunnlag i en rapport (Statens vegvesen 2018).
Anbefalingene til planprogram er å utrede "indre korridor" og "ny indre korridor"

Anbefalte korridorer til planprogram for ny E39. Illustrajon: Statens vegvesen

Alle korridoralternativer har samme linje forbi Moi, der vegen vestfra går inn i tunnel et par
kilometer vest for sentrum og går i tunnel nord for sentrum og Lundevannet. Den foreslåtte
kryssplasseringen innebærer at Moi får det eneste krysset på en strekning på ca. tre mil.
Dagens E39 går gjennom sentrum og passerer direkte forbi forretningene på Haukland.
Trafikkmengden er, i følge Statens vegvesens vegdatabank, drøyt 5000 ÅDT (årsdøgntrafikk –
gjennomsnittlig antall kjøretøyer per døgn målt over året). Statens vegvesens beregninger viser
at trafikken gjennom Moi vil øke til ca. 6000 ÅDT uten ny E39. Hvis man bygger den nye vegen,
regner man med at den vil få 10.000 ÅDT i 2030.
2.8

Jernbane
Moi har sentralt beliggende jernbanestasjon, der togene på Sørlandsbanen stopper. Rambøll har
innenfor rammen av vårt oppdrag ikke hatt anledning til å undersøke hvilke planer som foreligger
for utvikling av jernbanen og trafikktilbudet. Det er imidlertid klart at det er få steder som har
tilgjengelighet både med jernbane og E39, og at dette bør føres opp som en styrke, jf. kap. 2.5.
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2.9

Handelskonsepter
De handelskonseptene vi har i dag kan i ulik grad innpasses i sentrum av byer og tettsteder:
Frittstående forretning: Dette er den tradisjonelle forretningen som vi finner langs
sentrumsgatene. De har egen inngang, lite eller ingen reservert parkeringsplass og som
regel begrenset med lagerplass. Varelevering foregår i mange tilfeller fra hovedgaten.
Frittstående forretninger passer best i sentrum.
Kjøpesenter: En samling av enkeltforretninger under samme tak, der innvendig gangareal
på mange måter etterlikner en bygate, slik at forretningene vender ut mot den indre
"gaten". Felles markedsføring og lange åpningstider. Har få innganger og lite innsyn
utenfra. Oftest eget parkeringsanlegg med høy kapasitet. Hver butikk har begrenset med
lagerplass. Ofte eget varemottak. Kjøpesenter kan passe både i og utenfor sentrum, men
bør få spesielle krav hvis det skal etableres i sentrum.
Hypermarked: Stor forretning med både dagligvarer og andre vareslag. Kan være del av
kjøpesenter eller frittstående som en big-box. Hypermarked passer sjelden inn i sentrum på
grunn av det store volumet og fordi det vil være vanskelig å få til flere innganger og fasader
med innsyn.
Big-box eller storhandel: Stort bygg der varene lagres i forretningslokalet og kundene i stor
grad betjener seg selv. Vanlig for interiør m.m., men omfatter stadig flere bransjer. En
enkelt inngang og egen parkeringsplass like utenfor denne. Kan etableres frittstående eller i
handelspark, der flere storhandelsforretninger inngår i en struktur. Storhandelskonsepter
passer ikke i sentrum.
Fremtidige konsepter eller konsepter vi trolig kommer til å se mer av:
E-handel: Kunde og selger kan oppholde seg hvor som helst. Den fysiske dimensjonenen
dreier seg om lagerbetjening og pakking, fraktsystem og utleveringssted. Amazon har for
eksempel gigantlager. Flere nettbutikker som tilsynelatende er norske, befinner seg i sin
helhet i utlandet. I denne formen vil e-handel ikke ha noen fysisk plass i sentrum annet enn
eventuelt som utleveringssted.
E-handel og storhandel: Mange har varslet at storhandelen vil dø når e-handel blir mer
utbredt. Hittil har imidlertid mange storhandelsaktører holdt posisjonen ved å kombinere
handel på nett med storhandel i butikk. Et eksempel er elektrovarebransjen.
Utleveringspunktet kan da være i nærmeste butikk, og da oppnår de et ekstra besøk og
gjerne ekstra salg når kunden kommer for å hente det hun har bestilt på nettet. Disse
forretningene vil ikke passe i sentrum.
E-handel og nisjeforretning: Mange nisjeforretninger som ikke ville ha klart seg med det
lokale markedet får mangedoblet sitt markedsområde når de etablerer nettbutikk i tillegg til
den fysiske forretningen. I noen tilfeller kan også flere nisjebutikker gå sammen om en
felles portal. Antikvariatbransjen er et eksempel på slike forretninger. ebay og nylig også
Finn er store aktører som omfatter både privatsalg og nettbutikker. Nisjeforretninger med
e-handel kan passe godt inn i sentrum.
Pop-up stores: Fleksible forretningslokaler der en aktør viser frem og selger varer i en
begrenset periode, og så byttes ut med en ny. Det kan passe for kunst og håndverk eller
annen småskalaproduksjon, men også for eksempel for netthandlere som ønsker å vise
frem varene fysisk for å få oppmerksomhet. Slike butikker passer godt i sentrum.
Showroom: Her kan en eller flere aktører vise frem sine varer, mens den fysiske butikken
ligger et annet sted eller på nettet. Showroom passer godt i bysentra, men trolig ikke i
mindre tettstedssentra.
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3.

ANALYSE OG VURDERINGER

3.1

Muligheter for økt omsetning
Den
-

tidligere handelsanalysen (Asplan Viak AS 2018a) har vurdert tre faktorer:
Befolkningsutvikling
Forbruksvekst
Dekningsgrad

Befolkningsutviklingen over en tiårsperiode kan komme til å gi 5 % befolkningsøkning.
Handelsanalysen oppsummerer virkningene av dette til 14 mill. kr i omsetningsøkning for
bransjene dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer. Den samlede
detalhandelsomsetningen i Lund kommune (inkludert bil og motor) var i 2017 ca. 185 mill.kr. En
økning på 5 % gir drøyt 9 mill. kr over 10 år.
Forbruksvekst er ev svært usikker faktor, jf. trender som er oppsummert i kap. Error!
Reference source not found.. Omregningen fra omsetning til handelsareal i en slik
sammenheng er også vanskelig, siden det kan forekomme effektivisering og
produktivitetsendring som endrer på dette forholdet. Med en økning på 16 % over 10 år vil
detaljhandel inkl. bil og motor kunne øke med ca. 30 mill.
Dekningsgraden kan økes på flere måter. Den tidligere analysen argumenterer for at grunnlaget
for å etablere handelstilbud for flere bransjer enn i dag på Moi er svært begrenset, og følgelig at
det er vanskelig å øke dekningsgraden. Dette er riktig, vurdert ut fra "standardforretningen",
som gjerne tilhører en kjede. Med andre forretningskonsepter vil imidlertid mulighetene være
annerledes. Dette ser vi på det utvalget av forretninger som finnes på Moi i dag. Noen tilbyr et
helt spesielt vareutvalg og andre har en kombinasjon mellom detaljhandel, tjenester og service
som gjør at man får et driftsgrunnlag. Vi fikk dessuten opplyst at Vinmonopolet vurderer å åpne
en forretning på Moi. Dette viser at Moi kan ha et potensial for et større utvalg av forretninger.
3.2

Hvem er kundene?
For å kunne vurdere en mulig økning av dekningsgraden, kan man se nærmere på hvilke
kundegrupper som gir et potensiale:
Bosatte på Moi og i Lund kommune
Bosatte i andre kommuner som arbeider på Moi
Bosatte i andre kommuner
Forbipasserende på E39
De som har fritidsbolig i Lund kommune
Besøkende for øvrig
Noe av diskusjonen vi hadde med interessenter på Moi dreide seg om at folk burde handle mer
på Moi. Omsetningsstatistikken viser imidlertid at folk gjør svært mye av dagligvarehandelen og
kjøper drivstoff her, mens de reiser andre steder for å handle utvalgsvarer. Dette er naturlig,
siden Moi har liten bredde og dybde i utvalget. Det er lite trolig at folk slutter å handle andre
steder, fordi de vil handle der de finner det utvalget de ønsker.
Folk som er på Moi daglig har muligheten til å handle her. Vi vet imidlertid at mange foretrekker
å gjøre daglige innkjøp så nær hjemmet som mulig. De innpendlerne som har et handelstilbud
nær hjemstedet, vil nok derfor i stor grad bruke dette.
Den tidligere handelsanalysen har ikke vurdert potensialet for å tiltrekke seg kunder fra
kommuner i nærheten. Regional handelspolitikk tilsier at man ikke skal forskyve
handelsmønstrene og "stjele" omsetning fra hverandre. Likevel er det bygd opp tunge
handelstilbud i blant annet Ålgård og Lyngdal, som nettopp gjør dette. Hvis man ser på kartet
nedenfor, som grovt angir omsetningsnivå per innbygger, kan dette tyde på et visst potensial fra
andre kommuner med lite detaljhandel. "Gravitasjonsteori" tilsier at kunder foretrekker å reise
lengre til et sted med stort utvalg enn til et sted med mindre utvalg når de tar beslutningen om
hvor de skal handle. Mye av befolkningen i omkringliggende kommuner bor dermed slik at de vil
foretrekke å handle i de større handelssentrene som finnes i Lyngdal, Ålgård, Flekkefjord og
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Egersund. Potensialet for å oppnå handelsøkning på grunnlag av kommunene rundt Lund er nok
dermed begrenset når vi vurderer handel som eneste attraksjonsfaktor.

Omsetning i varehandelen i 2015 i snitt per innbygger. Illustrasjon: Vista Analyse

Forbipasserende på E39 utgjør trolig en betydelig del av omsetningen i dagligvareforretningene
og bensinstasjonen på Haukland. Spørsmålet er hvordan dette vil utvikle seg når den nye E39
etableres. Den trafikken som passerer direkte forbi forretningene vil bli mindre, mens trafikken
på E39 vil øke. Det vil også bli færre kryss, som kan tilsi at en større andel av dem som skal
stoppe eller kjøre av fra E39 vil bruke krysset ved Moi. Hvis de da handler samtidig, kan dette
øke kundetallet. Hvis avstanden fra krysset til forretningen blir såpass stor at forretningen ikke
synes fra veien, eller at forretningen ikke oppleves som «på veien» vil man på den annen side
kunne miste mange av de forbipasserende og langdistansereisende kundene.
Målsetningen om at 10% av den økte helgetrafikken på 1600 kjøretøyer per døgn skal handle vil
utgjøre en forholdsvis beskjeden omsetningsøkning. På årsbasis utgjør det ca. 17.000 besøk.
Hvis besøkene i gjennomsnitt utløser en omsetning på 500 kr, blir omsetningsøkningen over året
8,5 mill. kr.
I dag er det rundt 400 fritidsboliger i Lund kommune. I utgangspunktet er det mange
hyttegjester som handler lite i den kommunen de besøker. Hvis man derimot får hyttefolk til å
komme til Moi som en del av de aktivitetene de har å velge mellom, vil fritidsboligene utgjøre et
betydelig grunnlag for økt omsetning.
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Vassdrag, natur og bebyggelse gjør Moi til et hyggelig sted

Besøkende for øvrig vil være alt fra dem som kommer for å hilse på slektninger til dem som
oppsøker Moi for å oppleve en attraksjon. Det kan også være noen som kommer i forbindelse
med jobb, kurs, konferanser osv. I dag er det ikke mye som er tilrettelagt for besøk på Moi.
En svært enkel og grov måte å vurdere betydning av reiseliv og turisme på for detaljhandelen, er
å se på sommeromsetningen (juli og august) og hvilken andel denne utgjør av årsomsetningen. I
Lund kommune utgjorde i 2017 sommeromsetningen innen butikkhandel med bredt vareutvalg
(dagligvare, m.m.) 18,2 % mot 17,0 % for landet som helhet. For detaljhandel inkludert drivstoff
utgjorde sommeromsetningen i Lund 18,8 % mot 17,2 % for landet. Vi kan altså se en viss
positiv effekt av reiseliv i Lund kommune, men i utpregede reiselivskommuner vil utslagene være
høyere enn dette.
Oppsummert har detaljhandelen på Moi disse kundegruppene:
Bosatte i Lund kommune
Sysselsatte på Moi
Forbipasserende på E39
Bosatte i andre kommuner
Besøkende som har fritidsbolig i Lund kommune
Øvrige besøkende.
3.3

Strategivalg
Lund kommune har allerede, i den strategiske næringsplanen, valgt at den ønsker å satse på
handel og service. Det er altså ikke noe aktuelt valg å satse på noe annet i stedet.
"Problemet" for Lund og handelssenteret Moi er delvis at det er bygd opp sterke handelssentra
som ligger et stykke unna, men nært nok til at de påvirker mulighetene for Moi sterkt. Delvis
begrenses også mulighetene av at det kundegrunnlaget som utgjøres av befolkningen i
kommunen og handelsomlandet er lite.
Et strategivalg kunne være å ta opp konkurransen med de sterke handelsstedene og bygge opp
et handelstilbud som tar sikte på å trekke til seg kunder på grunn av kombinasjonen av utvalg og
tilgjengelighet. Med tanke på at E39 skal legges om, ville det ha vært fornuftig å legge denne
nær det krysset som kommer og å bygge en handelspark der. Dette ville være en høyst usikker
strategi og svært lite bærekraftig i regional sammenheng. Den ville også ha trukket
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handelsaktivitet ut av Moi sentrum og gjort sentrumsutvikling vanskelig. En slik strategi kan ikke
anbefales.
Den andre strategien er å gjøre handelsutviklingen til en del av sentrums- og reiselivsutviklingen.
Da blir det ikke nødvendigvis omsetningsøkning fra detaljhandel som blir et mål i seg selv, men
den gode sirkelen som man vil komme inn i når disse elementene bygger opp under hverandre.
Denne sirkelen vil også kunne gripe tak i øvrig næringsutvikling og befolkningsutvikling og skape
en enda sterkere dynamikk. Denne strategien anbefales.
Det er mange forhold som kan gjøre at man ikke lykkes med den anbefalte strategien. Det
viktigste for å lykkes er nok å vise strategien så tydelig som mulig og å utforme en visjon som
alle kan samles om. Det bør ikke være noen tvil om hvor man vil og om hvilke tiltak som er i
samsvar med strategien. Moi kan fremstå som et trivelig industri- og stasjonsbysenter på
strekningen Sørlandet – Jæren, og som kan tilby noe helt annet enn det Lyngdal har.
Det vil også være viktig å peke ut noen som har en samlende pådriverrolle.
Det er mange forhold som trekker i riktig retning – blant annet:
Stedsutviklingsprosjektet. Hovedstrategien og mange av de konkrete tiltakene er gode.
Prosjektforslaget "Oppdag Lund" viser at man har forstått at det er viktig med samlede og
tydelige satsinger.
Moi som sted for besøkende. Den gode strukturen i Stasjonsbyen, spennende med
vassdraget, korte rundturmuligheter, mye fin bebyggelse og historie m.m.
Forståelsen av at man må tilpasse seg for å lykkes. Blant de interessentene Rambøll traff
kan vi nevne konditorieieren, som tilpasser drift og åpningstider til etterspørselen.
Til nærmere vurdering:
Stedsutviklingsrapporten anbefaler tiltak for å redusere den opplevde avstanden mellom
Haukland og Stasjonsbyen. Vi er ikke sikre på om det er mulig å lykkes med dette med den
utviklingskraften man har på Moi. En alternativ strategi er å la de to sonene leve hver for
seg med en naturlig "arbeidsdeling", men for all del å sørge for at ikke all aktivitet følger
tyngdeloven og trekkes ut av Stasjonsbyen og til Haukland.
Noen forhold bør man rette på så raskt som mulig:
Visuelt rot på Haukland. Kanskje man burde få opp et designprogram "Fra shabby til
skjønn"?
Etablere en sterk organisasjon. Sentrumsforeningen (eller den organisasjonen som får
ansvaret) må dekke hele sentrum og må slutte helhjertet opp om den strategien som
velges, samt bidra til å gjennomføre den. Det holder ikke å pynte til jul og å lage noen
arrangementer.
Moi må ikke vente på at "noen andre" skal få utviklingen i gang. Ikke vente på ny veg. Ikke
vente på at Lunds befolkning skal endre handlevanene sine.
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Visuelt rot på Haukland

På litt sikt:
Videreføre stedsutviklingen med konkrete planer for boliger og næring i og nær sentrum.
Gi folk en overbevisende grunn til å besøke Moi. Så snart det er det, si fra om det, høyt og
tydelig.
Et attraktivt overnattingstilbud i sentrum?
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