
Mobilitet for personer og varer 
- og politikk som sikrer dette 

• «Det som er mobilt er lett å flytte.» (snl.no)  

 



Handel – byens næringsliv 
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God beliggenhet for meg

Gode parkeringsmuligheter

Lange åpningstider

Lave priser

Har ofte gode tilbud

Oversiktlig, lett å finne frem

God service

Rent og ryddig

Kan kombineres med andre ærend.

Enkelt å reise dit kollektivt

Spennende butikker som ikke finnes andre steder

Godt miljø og god atmosfære

Kjente kjedebutikker

Trygt å ferdes

Har gode café og restauranttilbud

Har Vinmonopolutsalg

Er synlig i markedet

Har gode underholdningstilbud

Har treningsstudio

Hva er viktigst for deg når du velger hvor du ønsker å 
handle?  

Maks 6 svar mulig. 



Den kollektivreisende  shopperen er 
altså den mest verdifulle, men det er 
verdt å merke seg at bilisten på 
fjerdeplass står for 12,3%  

 

For de transportgruppene på nedre 
halvdel i tabellen er grupper som har 
små baser, og her skal tall og plassering 
tolkes med forsiktighet. Sagt på en 
annen måte, forskjellen mellom disse er 
ikke signifikante.  

 

Tabellen til høyre viser den gruppen 
som i snitt handlet mest den dagen de 
var på shopping, men som 
representerer kun 10% av de 
handlende 

 

Transportmåte 

Andel av 
totalverd
i 

Brukte bare bane 21,8 % 

Brukte bare trikk 19,4 % 

Brukte bare buss 17,7 % 

Brukte bare bil 12,3 % 

Gikk hele veien 8,5 % 

Brukte bare tog 8,1 % 

Kombinerte buss, bane, trikk 4,7 % 

Kombinerte gange med andre måter 2,7 % 

Kombinerte tog med andre måter 1,7 % 

Brukte bare taxi 1,6 % 

Kombinerte båt og andre måter 0,6 % 

Brukte bare båt  0,4 % 

Brukte bare sykkel 0,3 % 

Transportmåte 

Andel av 
totalver
di 

Brukte bare bil 17,8 % 

Brukte bare trikk 12,4 % 

Kombinerte buss, bane, trikk 10,4 % 

Brukte bare tog 8,7 % 

Brukte bare buss 8,1 % 

Brukte bare bane 7,2 % 

Gikk hele veien 4,3 % 

Brukte bare taxi 4,2 % 
Kombinerte tog med andre 
måter 2,0 % 

Brukte bare båt  0,9 % 
Kombinerte båt og andre 
måter 0,8 % 

Brukte bare sykkel 0,7 % 
Kombinerte gange med andre 
måter 0,3 % 

Alder 45-59 år  



Kunnskap om kunden er alltid 
nødvendig: 

24.10.2017 YouGov Side 5 
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Handler alene

Handler sammen med ektefelle/partner/kjæreste

Handler i forbindelse med hjemreise fra jobb/studier

Handler på impuls

Handler sammen med venner

Kombinerer handleturen med sosiale aktiviteter

Stikker ut i arbeidstiden og handler

Når du drar på handletur, hvilke av disse situasjoner passer 
for deg? 



Kunnskap om handel, sysselsetting og 
konkurranseevne 

• Handel er byens 
økonomi og skaper av 
liv 

• Gode anslag gjennom 
Løkkaregnskapet 
(2016), 
Akershusstatistikk, 
OHFs 
samfunnsregnskap 
m.m.  

• Men hvem binder det 
hele sammen?  
 
 
 
 
 

 





Varemobilitet  -  

en del av 
kunnskapsgrunnlaget?  



Kunnskapsbasert politikk 



Smart politikk 

• Økonomiske målinger 

– Autorativ og repetitiv 
informasjon  

 

• Sentrumsleder   

 

• Program om tjenester, 
handel og servering for 
hovedstadsregionen?  
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