Vedlegg 9

Utviklingstrekk for attraktivitet og
senterstruktur i Telemark 2013
Beskrivelse og enkel analyse referert fra verkstedene med kommunene. Heftet er basert på arbeid av
Asplan viak ved Paal Grini, Telemarksforskning ved Knut Vareide og Telemark fylkeskommune som et
grunnlag til Regional plan for samordna areal og transport i Telemark
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Bosetting og sysselsetting
Bosettingsmønster
Navnet Telemark kommer av norrønt Þilamǫrk - et ord som er sammensatt av Þilir, folkegruppen som
levde i området, og ordet mǫrk som betyr mark eller skog. Totalt areal er 15 299 kvadratkilometer.
Per 1. januar 2012 var det 170 023 personer som bodde i Telemark. Dette utgjør 3,41 % av Norges
befolkning. Telemark er det 10. største fylke i utstrekning i Norge, og det 13. i innbyggertall. Areal og
transport har vært sentralt for bosetting, næring og besøk til alle tider. Denne beskrivelsen tar
utgangspunkt i nær fortid, 2013, noen antydninger videre og hva som kan virke framover.

Befolkningstettheten angir en stedsstruktur i Telemark.
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Arbeidsplasser og pendling

Tetthet av arbeidsplasser og bedrifter i Telemark bekrefter også en stedsstruktur i fylket.

Kartene viser arbeidspendling ut av og internt i Telemark 2012. Tykke streker markerer viktige
pendleruter.

Tetthet i tettsteder
Kartet viser folketall 2012 og diagram for hvor mange som bor tett og spredt i hver kommune.
Trenden er at vi også i Telemark bor tettere og trekkes mot sentrumsområdene. Det vil si at det er
viktig å ha attraktive tettsteder i hver region og kommune som bosteder og møteplasser for handel,
næring, kultur, opplevelser og sosialt.
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Fortetting med kvalitet i sentrumsområdene har vært satsingsområde i de fleste arealplaner, for å få
til både bærekraftig arealbruk og attraktive steder. Vi ser likevel at tendensen har vært
arealspredning i forhold til antall bosatte, 2000-2012 i Grenland og Vestmar.
Befolkningssammensetning

Figurene viser framskriving av folketallet i fylket og i regionene fordelt på aldersgrupper i perioden
2012-2030.
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Husholdningstyper
Når en skal tilrettelegge for ulike målgrupper med ulike typer boliger, er det naturlig å studere
kommunens alderssammensetning, dvs kundegruppe og egne behov, og rette boligbygging inn på
målgruppa en ønsker skal flytte inn. Ofte kan en frigjøre eneboligene til barnefamiliene ved å bygge
for den økende andel aleineboende og par uten barn. Her vises sammensetninga av de ulike
husholdningstypene for de ulike regionene i perioden 2005-2013.
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Boligtyper

Her vises andel av ulike boligtyper i de ulike regionene 2012. Sammenholdt med befolkningsutvikling,
husholdningstyper og trender vil en kunne planlegge hva som trengs i de ulike områdene videre også.
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Boligbygging
Boligbygginga i region skjer i hovedsak tilknytta sentrene i regionen. Dette gir på sikt en langt
tydeligere senterstruktur og tettstedsdannelse i regionen. Sjøl om befolkningsutviklinga i regionen er
moderat, er den strukturelle endringa merkbar.

(Asplan viak)

Deltidsbeboerne
Andelen hytter er stor i mange kommuner, og gir deltidsbeboere som kan styrke grunnlaget for
lokale aktiviteter og tjenester. Fritidsboligene betyr mer og mer for servicenæringene i regionen.
Utfordringen blir å utnytte denne veksten til styrking av servicenæringene i regionen.

(Asplan viak)
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Lokalisering i bo- og arbeidsmarkedsregionene

Bo- og arbeidsmarkedsregionene i Telemark fungerer hver for seg og sammen. Fortrinn og
lokalisering av ulike funksjoner samt kommunikasjon danner grunnlag for felles verdiskaping.
Kommunenes styrke, sammen med beliggenhet til nabokommune, vil kunne gi en attraksjonskraft på
videre utvikling som bosted, bedriftssted og for kommunen og sammen i regionen.

Områders attraktivitet er avhengig av hvilke funksjoner som forventes og i hvilken avstand fra
bosted. Ulike aktører må samhandle for å få til gode steder og regioner og god kommunikasjon
internt og med naboregioner. Nokre funksjonar er i gangavstand, andre er lokalisert til t.d. regionale
sentra eller hovudstaden.
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Attraksjonskraft
Kapittelet er basert på bidrag i planprosessen fra Knut Vareide, Telemarkforskning.

Å øke et steds attraktivitet står sentralt i alle strategier for stedsutvikling og regional utvikling.
Summen av steders attraktivitet for bedrifter, besøk og bosetting kan forklare et steds, en kommunes
eller en regions vekst eller nedgang. Dette betyr at attraktiviteten henger sammen med egenskaper
ved stedet, og dermed kan attraktiviteten påvirkes gjennom stedsinnovasjon. Stedsinnovasjon kan
enkelt defineres som noe nytt som virker på stedsnivå. At det virker, betyr at effekten av tiltak(ene)
kan avleses i økt attraktivitet.
Pågående analysearbeid om Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon skal utvikle kunnskap om
hvilke ytre og indre drivkrefter som virker inn på steders vekst. Telemarksforsking skal sammen med
fylkene og kommuner i Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark utvikle verktøy for stedsinnovasjon
og peke på hva vi kan gjøre for å oppnå attraktivitet og påvirke utviklinga i kommunene og
regionene. Telemarksforsking har tidligere undersøkt forskjellige forklaringer på bostedsattraktivitet i
form av enkle regresjonsanalyser som har vist at blant annet arbeidsmarkedsfaktorer,
befolkningsstørrelse, boligmarked, innvandring og regional lokalisering har sammenheng med
bostedsattraktivitet (Vareide og Storm 2010). Kunnskap og forskning er imidlertid fortsatt begrenset
på dette området, spesielt for besøksattraktivitet og bedriftsattraktivitet.
Areal og transport er i denne sammenheng en av faktorene som virker inn på steders attraktivitet.
Tilrettelegging for bedrifter, besøk og bosetting med miljøvennlige og effektive transportløsninger og
samfunnsøkonomisk, sosialt og miljøvennlig grep for lokalisering og utforming av arealer gir
forutsigbarhet for etableringer, videreutvikling og bruk.

Endringer i befolkningen skyldes to forhold; fødselsbalanse og flytting. Det er flyttingen som er
interessant i regional utvikling.
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Nettoflyttingen til et sted skyldes arbeidsplassutviklingen på selve stedet og andre forhold.
Arbeidsplassutviklingen kan logisk isoleres som årsaksforhold i modellen.

Arbeidsplassutviklingen forklares av utvikling i offentlig sektor, strukturelle forhold og
rammebetingelser. Resten skyldes bedrifts- og besøksattraktiviteten.
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Andre forhold enn arbeidsplassvekst som påvirker flytting er strukturelle forhold som størrelse og
lokalisering og rammebetingelser staten har innført. Resten er bostedsattraktivitet; unike forhold ved
stedet. Det ene er tilrettelegging for boliger av ulik karakter til ulike målgrupper (areal og bygninger).
De andre faktorene kan sorteres under ameniteter (stedlige goder/fortrinn) og identitet og stedlig
kultur, herunder kulturen på stedet. (Kjærlighetsfaktoren kan sikkert også knyttes inn her ). I tillegg
er omdømme en faktor på tvers av disse.

Disse fire faktorene kan gjøres gjeldende for bedrifts- og besøksattraktivitet også.
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Det er mye som kan bidra til et steds attraktivitet. Dette skal det jobbes videre med, men regional
plan for samordna areal og transport kan drøfte og ta grep for noen av de mulighetene som ligger i
areal (og bygninger) og de strukturelle forholdene som transport representerer.

En mulig måte å måle struktureffekt på, er å se på størrelse, arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst i
nabokommune.

13

Her kommer hensyn til pendlingsomland inn, både intern og ekstern. Det er bedre ekstern
integrasjon i Vest-, Øst- og Midt-Telemark enn Valdres, Hallingdal og Gudbrandsdalen.
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Det er ikke spesielt høy intern integrasjon i Vest-Telemark. Den er litt høyere i Øst-Telemark og enda
litt i Midt-Telemark. Høyest i Telemark er Grenland.

Hvor pendles det fra Vest-Telemark? – fra Øst-Telemark og fra Midt-Telemark?

Hvilke veier er viktigst? Hvilke retninger kan forkortes mest? Dette kan drøftes videre for
prioriteringer i planarbeidet.
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Konklusjon for attraktivitet
Tilrettelegging for areal og rett lokalisering i forhold til å nå bærekraftmål (miljømessig,
samfunnsøkonomisk og sosialt) vil kunne påvirke bosetting, bedrifter (antall ansatte og næringer) og
besøk (ferie og fritid). Det er mål i planen om at Telemark skal bli attraktivt og at planen skal bidra til
en bærekraftig utvikling som politisk styringsverktøy og med tiltak i handlingsdelen.
Tradisjonell programteori er basert på hvordan et tiltak virker:

Bildet er større. Kommune og fylkeskommune og statlige satsingsområder kan i et samspill gjøre en
forskjell. En regional plan for areal og transport er et av mange virkemidler.

I forhold til politiske satsingsområder og offentlig rolle kan planer for samfunnsutvikling berede
grunnen for aktivitet som bidrar til attraktivitet. Her er vist et eksempel på satsingsområder og
innsats fra forrige regjerings statsbudsjett som skulle bidra til attraktive lokalsamfunn:
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Regionale prioriteringer og tiltak innenfor samordna areal og transport kan bidra til økt attraktivitet i
Telemark.

Kommunikasjoner – veier og kollektivtransport knytter sammen arbeidsmarkeder
Dersom regionene blir bedre internt knyttet sammen bedres de strukturelle forholdene. Dersom de
blir bedre eksternt knyttet til større arbeidsmarkeder, bedres de strukturelle forholdene enda
sterkere.
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Senterstruktur
Tilrettelegging av areal for boliger, bedrifter og besøksnæringer kan styrke attraktivitet. Stedlige
goder samt identitet og kultur har en betydning. Dersom sentrene styrkes på disse områdene vil de
kunne bidra til vekst eller opprettholdelse av dagens nivå for bosetting, tjenester og arbeidsplasser
både i tettstedet og for omlandet.

Lokalisering og tilrettelegging av arealer for bedrifter, besøk og bosted bidrar til attraktivitet. Innhold
og roller i senterstrukturen med avstander mellom bolig og arbeidsmarked er viktig i drøftinga av
senterstrukturen i regionalt perspektiv. Det samme gjelder stedlige goder og særpreg. Strukturelle
forhold som tilrettelegging for transport (veg, gang/sykkel, jernbane og buss) er en faktor der planen
med prioriteringer og handling kan bidra.
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Utviklingstrekk for senterstruktur, tjenester og handel i Telemark
Videre innhold i beskrivelsen er basert på foredrag i planprosessen av Paal Grini, Asplan viak.

Befolkningsutvikling i regionene
Befolkningsutvikling i regionene

Det har vært en prosentvis befolkningsvekst i Midt-Telemark og Grenland, relativt stabilt i Kragerø,
mens det har vært en nedgang i Aust-Telemark og Vest-Telemark siden 2001. Så kan en spørre om
det er tegn til trendendring? Det var vekst i alle regioner i 2012. Figuren viser indeksert utvikling, dvs
relativ endring fra utgangsåret, i dette tilfellet 2001. Det betyr at befolkningen i Norge har vokst med
om lag 12 % siden 2001, mens den i Vest-Telemark har gått tilbake med om lag 4 % i samme periode.
Betydningen av innvandring
Innvandring er den sterkeste drivkraften for befolkningsvekst. Sterk innvandring er gjerne korrelert
med høy netto utflytting. Mobiliteten er gjerne stor hos innvandrere, noe som gir høye netto
flyttetall.
Kommunevis årsak til befolkningsendring i Vest-Telemark, 2000-2012 viser at en uten innvandring
ville hatt en klar nedgang i befolkningen.

Det samme gjelder ellers i Telemark (Grenland er ikke vist her):
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Eksempel på årlige demografiske utviklingstrekk

Vinje har gjennom 2000-tallet hatt en trend der innvandring har en positiv utvikling, og flytting og
fødselsoverskuddet også har hatt en moderat utvikling i antall personer.
Framskriving / forventa befolkningsvekst

Det forventes vekst i Vest-Telemark, forutsatt fortsatt høy innvandring (SSB).
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Vinje Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM)

Vestmar, Aust- og Midt-Telemark regionene forventer vekst, om enn svak i Tinn. Veksten er
imidlertid her også avhengig av innvandring, og er særlig i Midt-Telemark.

Stor variasjon i befolkningsveksten tilknytta sentra i Vest-Telemark (< 3 km)
Trenden viser at det foregår en sentralisering i bosettingsmønsteret generelt også i Vest-Telemark.
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En større andel av befolkningen bor i tilknytning til kommunesentrene. Færre bor i mer perifere
områder. Det er særlig Rauland/Krossen som har sterk vekst i Vest-Telemark de siste årene. Bosatte
har vokst med nærmere 8 % fra 2005 til 2013. Disse sentrene har hatt vekst:

Variasjon i veksten tilknytta sentra i Vest-Telemark er stor, og disse har hatt en nedgang:

Sentralisering Vestmar
I Vestmar bor folk relativt spredt. Andelen som bor lengre enn 3 km fra et senter går ned, men det er
ingen tydelig styrking av regionsenteret Kragerø eller kommunesenteret i Drangedal. Kalstad for
eksempel kan se ut til å utvikle seg som sekundært kommunesenter tett opp til Kragerø sentrum.
Formelt har ikke Kalstad denne statusen.
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Sentralisering Midt-Telemark
Her ser en at det er tydelig sentralisering mot regionsenteret Bø. Kommunesentrene svekkes i tillegg
til perifere områder.

Sentralisering Aust-Telemark
Rjukan og Notodden er egentlig regionsentra i hver sin region, men de er formelt likeverdige
regionsentra i Øst-Telemark, del av Kongsbergregionen. I figuren er det imidlertid skilt mellom dem.
Det har skjedd en merkbar styrking omkring Notodden sentrum, som nå har nærmere 40 % andel av
de bosatte i regionen innenfor 3 km fra sentrum. (Det kunne vært regna tilsvarende på Rjukan som
regionsenter.)

Fritidsboligutvikling i regionene
Fritidsbolig-/hyttesatsing vil også si satsing på å få flere deltidsbeboere i kommunen eller regionen.
Foruten aktiviteten med bygging av fritidsboliger, vil flere folk danner grunnlag for mer aktivitet og
arbeidsplasser. I Vest-Telemark er det spesielt Vinje, men også Nissedal og Kviteseid som har hatt økt
satsing på fritidsboliger de siste åra.
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Tinn, Hjartdal og Drangedal har også hatt en økt satsing på fritidsboliger/hytter fra 2000-2012.
Kragerø har flest antall hytter, og ser tydelig økt aktivitet og omsetning spesielt i sommersesongen.
Deltidsbeboere som ressurs har blitt tema i flere kommuner, i tillegg til at de er konsumenter som
støtter opp om muligheter for lokalt tilbud utover det bosettinga gir mulighet for.
TØI-rapport1155/2011 (basert på gjennomsnitt for Telemark, 2009) viser at forbruket pr gjestedøgn i
Telemark lå på om lag 201 kr pr. døgn. Antall gjestedøgn var om lag 92 (forutsetter om lag 3 personer
pr døgn). 60 % av forbruket var knytta til detaljvarehandel. Innkjøp pr. hytte var på om lag 3.500 til
utstyr, oppgradering av hytte.
Gjestedøgn i overnattingsbedrifter
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Det har vært en sterk tilbakegang for overnattingsbedrifter i Vest-Telemark de siste ti åra.
Kommersiell overnatting er avtagende i Aust- og Midt-Telemark, mens den er økende i
Grenland/Kragerø-regionen.
Turisme

Betydning av turismen i noen kommuner for året 2010 (kilde, Statistikknett.com). Med unntak av
Kviteseid, har etterspørsel fra private hytter størst betydning. I en periode der kommersiell
overnatting har hatt en svak utvikling, er det sannsynlig at kommuner med sterkere etterspørsel fra
private hytter vil ha en mer robust utvikling. Deltidsbeboere kan styrke grunnlag for aktivitet utover
det grunnlaget kommunen eller regionens befolkning gir for etableringer og tilbud.
Konklusjoner befolkningsutvikling i regionene
Det har vært en svak vekst eller nedgang i befolkningen de fleste regioner. Det forventes en økning i
årene framover forutsatt innvandring. (SSB)
Strukturelt styrkes områdene rundt kommunesentrene, men variasjonene er store fra område til
område. Veksten fra turisme omfatter særlig besøk til private hytter. Reisestrømmer til og fra disse
vil også avgjøre hvor stor lokal betydning de får.
Forbruksveksten og endringer i denne har sterk betydning for varehandelen og spesielt for etablering
av handelseiendom. Denne er i tillegg uforutsigbar, og varierer mye.
Handel, næring og senterstruktur
Tetthet av bosatte og ansatte i varehandel

Bildet viser senterstrukturen i Sør-Norge koblet mot konsentrasjoner i bosettingen. I hovedsak er det
en svært tett relasjon mellom konsentrasjon av bosatte, og størrelsen og konsentrasjon av sentrene.
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(NB Amfi Kragerø er ikke stedfestet, det samme gjelder for handel/tjenester i Vest-Telemark generelt
med unntak av Kviteseid.)
Næringssammensetning innenfor og utenfor tettstedene

Andel av arbeidsplasser viser at de i hovedsak ligger i tettstedene i fylket. (Tfk)
Handelsutvikling
Handle- og servicereiser er de korteste av de daglige reisene. På landsbasis er disse reisene
gjennomsnittlig på 12 minutter. Om lag 50 % av reisene starter inntil 3 km fra handlested.
Dette gjør handelsnæringen til en relativt lokal næring, men det varierer med tjenestetilbudet.

Stilisert beskrivelse av senterstruktur og reisevilje i omlandet
•
•
•
•

Ulike varegrupper har ulik reisevilje/behov.
Økt omland gir økt tjenestetilbud.
Tettere bosetting nær senter gir mer lojale kunder og økt bruk av senteret.
Økt tjenestetilbud øker omlandet, dvs. styrker konkurransekraften til senteret.
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•
•

Økt rommelig konkurranse som følge av infrastrukturutbygging…
Omlandet har ikke bare bosatte. En ser effekter også av turisme, arbeidsplasser og ikke minst
forbruksvekst.

Senterstruktur som begrep har en relativt lang historie. I moderne form er den fortrinnsvis kjent
gjennom Christallier. Gjennom rommelig konkurranse vil det, i følge han, danne seg et mønster med
ulik grad av størrelse og spesialisering. Til sammen danner dette et senterhierarki, fra store sentra
med bredt utvalg av spesialisttjenester til lokale småsentra som dekker daglige behov. Teorien har
nedfelt seg i plannorm, og benyttes fortsatt som norm og teoretisk fundament for handelsanalyser
og senterplanlegging.

Hva kjennetegner sterke sentra?
Det er gjerne mye fokus på behov for arealer i senter og sentrumsdiskusjoner, men det klart
tydeligste trekket ved sentra er det motsatte. Arealstørrelsen på senterdannelser i Norge er nær sagt
identisk for ulike sentra, uansett omsetning og funksjoner. Forskjellen på sentrene ligger snarere i
struktur, konsentrasjon og organisering på en relativt liten flate.

Notodden

Bysentra er forbløffende like i utstrekning, definert som konsentrasjoner av varehandel. Graden av
konsentrasjon varierer imidlertid mye. Vi definerer ofte bysentra som 500 meter i radius, men for
handel finner en at senterdannelsene krever langt høyere konsentrasjon enn som så.
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Mye av inspirasjonen til å se på dette er knytta til hvordan kjøpsenterutbyggere tenker. For dem er
konsentrasjon av mennesker alfa og omega. Trengselsgater kaller de det. DVS at en konsentrer mest
mulig av dragerne i et senter for å skape befolkningsstrømmer, som igjen gjør lokalene mer attraktive
for etablerere.
For å se hvordan dette fungerer har en valgt å se på hvordan bedriftene lokaliseres etter antall
ansatte. Dette gir en indikator på hvor kundene er. Når en da tester dette, finner vi en kraftig
konsentrasjon knytta til deler av bysentra, slik de er avgrenset i kommuneplan. For Bergen for
eksempel finner en at antall ansatte i varehandelen avtar kraftig bare noen titalls meter ut fra
Torgalmenningen. Som figurene viser, er det samme tilfelle for alle bysentra uansett størrelse. Jo
høyere konsentrasjon, jo høyere omsetning har senteret.
For en del byer, som for eksempel. Larvik, Skien, Haugesund, Hamar, Notodden, Stavanger og
Drammen vokser imidlertid disse konsentrasjonene først og fremst utenfor sentrum, og den
tradisjonelle sentrumskjernen blir noen steder svekket slik som Skien, Haugesund og Hamar, mens
den holder stabilt stand, og vokser ikke slik som i Stavanger. Atter andre vokser, slik som Tønsberg.
Hvorfor dette faktisk skjer er nok noe mer kompleks.
Mye av forklaringen i Grenland er kanskje at befolkningen er svært mobil (høy bilandel og enkel
parkering), mens slik som både i Tønsberg, Stavanger og Bergen er bilandelen vesentlig lavere og folk
er langt mindre mobile. Arealutvikling med fortetting i sentra sammen med tilrettelegging for gange,
sykling og kollektiv er nøkkelfaktorer. Disse bysentrene er dermed også fortsatt attraktive for
etablerere og framstår som sterke, mens de øvrige byene vil oppleve størst vekst i randområdene der
arealbruken er langt mer fleksibel.
Senterstruktur i praksis
Senterstrukturen kommer tydeligere fram i noen områder. I Vestfold, med sterk konsentrasjon av
kjøpekraften (omlandet) lokalisert rundt byene, følger konsentrasjoner av varehandelsansatte
symmetrisk tettheten av kundene i et relativt konsentrert sentrum. Larvik skiller seg ut i Vestfold
med to senterdannelser, der den ene er bysentrum, den andre er Nordbyen kjøpesenter.

Betydning av forbruksvekst
Forbruksvekst er lik omsetningsutvikling i faste priser korrigert for befolkningsvekst.
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Figuren viser årlig en endring av konsum i Norge inklusive befolkningsvekst. Før finanskrisen var
veksten i konsum, og dermed varehandelen svært sterk. Etter krisen har forbruksveksten falt
markant, og korrigert for befolkningsveksten er den svak.
Tilsvarende ser en at forventninger innen varehandel og utvikling av handelseiendom har falt. Dette
sees også igjen i de videre analysene, der særlig sysselsettingen etter 2008 har hatt en svak utvikling
innen varehandel. De sterke variasjonene innenfor konsum og konsumvekst, gjør det svært vanskelig
å forutsi utviklingen av varehandelen og behovet for handelsareal.
Figuren viser regionenes prosentvise ending av omsetning innenfor detaljvarehandel 2008-2012. Det
har vært god vekst i Telemark, særlig i Vest-Telemark. Noe svakere i Midt-Telemark og Vestmar.

Kommunevis endring i omsetning i perioden har vært positiv for alle, om enn svak for Bø, Nome og
Kragerø. De øvrige kommunene ligger på eller over snittet for Telemark. Størst vekt er det i Sauherad
og Drangedal. Førstnevnte i kontrast til utvikling i sysselsettingen.
Omsetning varehandel og dekningsgrader
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Dekningsgrad er omsetning pr. innbygger i kommune/ omsetning pr. kommune i Telemark. 100 % =
fylkets gjennomsnitt.

Generelt er det høy dekningsgrad i Vest-Telemark. Særlig Seljord rager med hele 180 % dekningsgrad
og er klart størst i fylket. Dernest kommer Vinje, også med dekningsgrad godt over 100 %. Svakest, og
nedadgående har Tokke med om lag 40 % dekningsgrad.

Dekningsgraden er markant over 100 % for de fleste definerte regionsentra, med unntak av
Tinn/Rjukan, som ligger rett under.
Dekningsgrad etter varegruppe

Vest-Telemark som region ligger høyt på dagligvarer og byggevarer. De ligger noe lavere etter grad av
spesialisering, dette gjelder særlig klær og sko og møbler og hvitevarer. Dette er et relativt typisk
mønster. Både dagligvarer og byggevarer er gjerne relativt kortreiste. Høy dekningsgrad innenfor
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dagligvare er derfor gjerne en indikator på sterkt innslag av turisme. Byggevare med et innslag på
nær 200 % er i stor grad knyttet til aktiviteten i hyttemarkedet.

I hovedsak vil dekningsgraden for en mindre kommune avta med økende grad av spesialiserte
tjenester og dermed høyere romlig konkurranse, mens den vil øke for spesialiserte tjenester i større
sentra/regionsentra. I utgangspunktet er det særlig dagligvare og byggevare som er «kortreiste» og
dekningsgraden for de fleste kommuner med et visst kundegrunnlag vil ha en dekning på om lag 100
%.
Dagligvare ligger godt over 100 % både i Vestmar og Aust-Telemark, mens den ligger på streken 100
% i Midt-Telemark. Dekningsgraden i Vestmar kan i hovedsak forklares ut i fra turisme mens AustTelemark både har turisme og en regional funksjon. En skulle forvente større positiv dekning i MidtTelemark, men her er det også en sannsynlig lekkasje til nærliggende regioner; Nome til Grenland og
Sauherad til Notodden.
Størst spesialisering finner vi vanligvis i gruppa møbler og elektro. Det finner vi igjen i tallene, der
Vestmar har en svak dekningsgrad. Midt-Telemark mangler aktører nok til å få tall (må ha minimum
3). Aust-Telemark har faktisk nær 80 % dekning i varegruppa, noe som taler for en relativt sterk
regional posisjon for varehandel i Aust-Telemark.
Vest-Telemark vokser mye på handel

Andel byggevare i regionen kan forklares med hyttebygging. Dagligvare tilsvarende. Klær og sko betyr
at Vest-Telemark er klart mer interessant for et mer spesialisert marked. I tillegg kommer møbler og
elektro, som kun de siste par år har fått offisielle data. Dette er sterkt for en bransje som går mot en
tydeligere regionalisering i landet for øvrig.
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Sentrenes størrelse etter omsetning

Det er en sterk regionalisering av handelen i Vest-Telemark, knyttet til Seljord og Åmot. Til tross for
at Vest-Telemark har en flerkjernestruktur som prinsipp, er det få regioner som har et såpass
dominerende regionalt handlesenter som Seljord. Den størrelsen som Seljord innehar, gir også rom
for langt flere tjenester og spesialiseringer enn kommunenes innbyggertall skulle tilsi. Sånn sett er
det en styrke for regionen. På den annen side gir dette en konkurransekraft for Seljord som kan gå på
bekostning av øvrige sentra, og tilsvarende tap av tjenester der. Flerkjernestrukturen går på at
sentrenes fortrinn skal brukes for å styrke en flerkjerna senterstruktur slik at en i distrikts-Telemark
har tilgang på varer og tjenester innen en viss avstand/kommunen til tross for varierende
befolkningsgrunnlag.
Tilsvarende ser en Vinje, der Åmot også styrker posisjonen gjennom solid vekst. Forskjellen på Vinje
og Seljord er imidlertid at Vinje har flere senterdannelser. Rauland nærmer seg nå Kviteseid i
størrelse.

Notodden og Kragerø er de desidert største sentrene i regionen. Kragerø er faktisk en av de få byene
i Norge som er såpass stor uten å ha kjøpesenter. Notodden og Tuven er samlet større, men splittet i
to mindre sentra. Sannidal har størst tilbakegang, men det kan tilskrives ombygging av Kragerø Amfi.
Sesongvariasjoner i regionene
Perioden juli - august er viktigst også for Vest-Telemark. Terminvis handel gir et innblikk i hvilke deler
av året som betyr mye for varehandelen. Tradisjonelt handler vi relativt lite i januar – februar for så å
øke forbruket mot sommeren. Da flater det seg noe ut for så å ta seg kraftig opp i julehandelen.
Avvikende mønster gir indikasjoner på at andre kundegrupper enn bosatte gjør seg gjeldende.

32

Alle regioner preges av sommerturisme, men Vestmar står i en særstilling. Nær 25 % av omsetningen
skjer i perioden juli-august, mot om lag 17 % på landsbasis. Ved å se på variasjonen over året kan en
dermed få klare indikasjoner på hvordan handlestrømmene går på årsbasis, og for eksempel hvilken
type turisme som har størst betydning eller hva en vil jobbe for å endre.
Sesongvariasjoner i kommuner i Vest-Telemark
Sommeren er viktigst for alle kommunene, men klarest for Nissedal, Kviteseid og Fyresdal. Betydning
av turismen er stor for alle kommunene, men kommer minst til uttrykk i Tokke. Det må imidlertid
nærmere analyser til for å avgjøre hvor mye turismen betyr for de enkelte kommunene.

Sesongvariasjon for sentrumsområdene

Ulike sesongeffekter for ulike sentra viser at omlandene til hvert enkelt senter reagerer relativt
forskjellig på ulike sesonger. Tuven er et typisk sekundært region-/kommunesenter, der omsetningen
i stor grad følger årlige variasjoner, med en spesielt sterk julehandel. For Kragerø sentrum, kommer
mer enn 25 % av omsetningen fra juli-august, dvs. sommerturisme. Hjartdal har en tilsvarende kurve.
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Figuren viser variasjonen for hvert enkelt senter. Kragerø sentrum, Hjartdal og Drangedal sentrum
har tydelig effekter av sommerhandel. Effekten er ikke fullt så tydelig for kanalkommunene, men mer
i Lunde enn i Ulefoss. Gode somrer gir en langt tydeligere effekt. Tall fra 2013 vil derfor gi et
tydeligere bilde.
Sesongvariasjon for sentrumsområdene i Vest-Telemark:

Det er tydelige variasjoner i hvordan ulike områder benyttes. Nissedal = sommerturisme.
Kviteseidbyen har liten andel turisme (eller større betydning av videregående). Rauland domineres
helt av turisme. Der er det kraftig fall i den delen av sesongen besøkende ikke er der, i mai/juni.
Investeringer for tjenesteytende næringer i Vest-Telemark
Servicenæringenes investeringer, har i hovedsak kommet i tilknytning til eksisterende sentra, og
følger i tillegg hovedferdselsåra fra øst til vest, E-134. Varehandelen står for den klart største andelen
av nytt areal i regionen, der særlig nytt kjøpesenter i Vinje kommer tydelig fram.
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Sysselsatte i servicenæringer

I Vest-Telemark er Seljord er størst på varehandel, men for øvrige servicetilbud varierer det hva som
er størst. Kviteseid er størst på overnatting/servering. Vinje er størst på personlig tjenesteyting. Dette
samsvarer med formålet med flerkjerkjernestruktur. Det er et potensiale å styrke de ulike sentrene
ytterligere i rolle og ulike fortrinn slik at de utfylle hverandre regionalt.

Varehandelen dominerer sterkt innen servicenæringene, der Aust-Telemark er klart størst i tråd med
bosatte i regionen. For overnatting/service er regionene nær sagt like store.
Sysselsettingsendring servicenæringer

Servicenæringene sliter relativt tungt for tiden, særlig overnatting og servering. Varehandelen
opplever nedgang i alle regioner i likhet med landet for øvrig. Tilbakegangen er særlig sterk i Kragerø
og Midt-Telemark. Samme tendens gjelder for Vest-Telemark, med unntak av varehandelen som har
hatt vekst i sysselsettingen i motsats til både resten av Telemark og landet for øvrig.
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Figuren viser % -vis sysselsettingsendring i kommunene 2008 – 2012. Det er relativt tøffe tak for
hotell og restaurant i de fleste kommunene. Kun Bø og Tinn opplever vekst. Varehandelen sliter de
fleste steder med unntak av Hjartdal.

Veksten i sysselsatte i varehandelen har vært særlig sterk i Vinje, mens Seljord har størst tilbakegang i
absolutte tall. For øvrig er det god vekst både i Fyresdal og Nissedal, samt en marginal vekst i Tokke.
Tilbakegangen for overnatting/servering er først og fremst sterk i Kviteseid og Vinje.
Historien om to regionsentra med ulik strategi - Telemarkseksempel basert på utvikling 2000-2012
Kragerø valgte bort avlastningssenterfunksjonen for Kalstad i arbeidet med forrige plan. Notodden
valgte strategi med å beholde og videreutvikle avlastningssenter på Tuven.

Servicenæringene har i hovedsak bygd ut langs innfartsårene til Kragerø, først og fremst
varehandelen. Boligbygging skjer i hovedsak sentrumsnært, både i Kragerø, Sannidal og på Helle.
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I Notodden har servicenæringene i hovedsak bygd ut i henhold til vedtatt senterstruktur, i hovedsak i
tilknytning til Tuven og sentrum. Boliger er først og fremst etablert i tilknytning til sentrum (gule
prikker). Varehandelen har i hovedsak bygd ut på Tuven.
Notodden hadde to relativt like sentra omkring 2000. I 2012 har nå Tuven vokst markant, mens
tilbakegangen er relativt markert for Notodden sentrum.

I Kragerø, hvor en valgte å satse på et region-/kommunesenter, har veksten skjedd i sentrum.

Konklusjoner handel, næring og senterstruktur
Konsentrasjon styrker sentra

Et sted kan utvikle seg ved å spre funksjoner eller konsentrere f.eks. bosetting, tjenester,
møteplasser, kollektivknutepunkt og arbeidsplasser. Dersom en skal oppnå bærekraftige løsninger vil
en konsentrasjon mellom funksjoner gi mindre behov for transport og gi muligheter for utveksling
mellom folk, opplevelser, kompetansemiljøer og bedrifter gjerne i gangavstand mellom disse. Steder
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som velger å konsentrere funksjoner viser seg å ha en positiv utvikling for bosetting, omsetning og
etablering. En kan tolke konsentrasjon som attraktivt for sentra.
Konklusjoner i områder med hierarkisk tjeneste- og senterstruktur i Telemark
De fire regionene er svært forskjellige. De har valgt ulike strategier og har ulik utvikling. Det er derfor
svært vanskelig å si noe generelt om de fire, annet enn at senterstrukturplanen som ble vedtatt 2004
i stor grad er fulgt opp i den utviklinga som har foregått.
Turismen betyr svært mye i enkelte av regionene, spesielt i Vestmar der sommeromsetningen er
svært høy i løpet av sommeren.
Eksemplene fra Kragerø og Notodden, viser at selv om utbygging til varehandelen følger et relativt
likt mønster, har utvikling i varehandelen (veksten i sysselsatte) i hovedsak fulgt vedtatt plan. Kragerø
er et interessant case som kan følges nærmere opp. Her har veksten i sysselsatte skjedd innenfor
bysentrum. Det har en ikke alt for mange eksempler på i mindre trehusbyer.
Spørsmålet i Aust-Telemark/Kongsbergregionen blir i stor grad om en ønsker å videreføre vedtatt
struktur, og hvordan denne blir utfordret av nye innspill. I og med at alle sentrene med unntak av
Notodden har beholdt sin struktur, har en også et godt utgangspunkt for å vurdere effekter av
alternative utviklingstrekk.
Den store etableringen av nye kjøpesentra og handelskonsept tar sannsynligvis en pause, så framt en
ikke skal få en sterk trendendring i henhold til konsumveksten.
Konklusjoner i området for flerkjerna tjeneste- og senterstruktur, Vest-Telemark
Vest-Telemark har til tross for flerkjernestruktur, en relativt markant hierarkisk oppbygging, der
Seljord er et særlig tydelig tyngdepunkt for bl.a. handel. For regionen gir dette et større spekter av
spesialiserte tjenester, men det svekker også øvrige sentra, samt målsettingen med funksjonsdeling
mellom sentra.
Turismen gir merkbare utslag i varehandelen i fylket, og bidrar med et større omland og større
etterspørsel i regionen. Følgen er et bedre tilbud og flere funksjoner enn det befolkning og
befolkningsutviklinga skulle tilsi.
Varehandelen i regionen er stor på basisvarer som dagligvare og byggevare. Dette gjør regionen
robust i en romlig konkurranse.
På den annen side vil en videre utvikling av senterstruktur og infrastrukturtiltak endre
konkurransesituasjonen for sentra, for eksempel må en forvente at Gvammen – Århus forbindelsen
vil øke konkurranseflata mellom Seljord og Notodden. Dette kan gi nye utfordringer for sentrene
framover. Utvikling av reisetider vil ha betydning, slik at senterstruktur og kobling til veg er særlig
viktig.
Flerkjernestruktur i Vest-Telemark
Vest-Telemark har ingen valgte regionsentra, men er definert som en flerkjernestruktur, dvs. sentra
med ulike funksjoner som utfyller hverandre. Målet har vært å spre servicenæringer for å gi grunnlag
for sysselsetting og service i alle deler av regionen.
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Fire regioner har foreslått å beholde hierarkisk senterstruktur
Foruten Vest-Telemark har alle de øvrige regionene i Telemark en hierarkisk struktur, som i hovedsak
følger SSB’s økonomiske regioninndeling (BAS-regionene). Hovedsentrene er også de samme som
beskrevet av SSB.
I hovedsak er kommunesentrene samsvarende med hovedsenter med enkelte unntak. På Notodden
er Tuven avlastningssenter for Notodden og likeverdig som handelssenter med hensyn på
befolkningsgrunnlag som regionsenter. I Nome er Lunde og Ulefoss sidestilt for etablering av
varehandel. I Sauherad er Gvarv handels- og servicenæringenes klare tyngdepunkt.
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Anbefalt senterstruktur i Telemark. Det anbefales å videreføre en flerkjernestruktur i Vest-Telemark
en distriktsmodell for bo- og arbeidsmarkedsregionen. Enkelte sentra har regionale fortrinn, som
Seljord på handel. I fylket for øvrig anbefales en hierarkisk senterstruktur videreført, med tydelige
regionsentra og Skien som fylkessenter (omhandles i regional delplan for samordna ATP i Grenland).
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