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2022: 
året vi skulle ta 

«normalen 
tilbake» 



Store bransjemessige 
forskjeller 

• «Klær og sko» har fått 
ett oppsving

• «Hjemmekos» merker 
at pandemien er 
over…



Julehandelen 
i byen 



• Julehandelen = november og 
desember

• 1 av 3 forventer å bruke mindre 
på julegaver i år enn i fjor 
(kilde: YouGov/OHS)

• Hver person i Norge vil i snitt 
handle for kr. 22 658,- i 
november og desember 

• Hver person i Norge vil i snitt 
handle for kr. 11 915,- i 
desember

Kilde: prognosene til OHF er basert på vurderinger fra 

terminstatistikk fra SSB, omsetningsindeks fra SSB, 

kjøpesenterstatistikk fra Kvarud Analyse og Bankaksept-tall 

fra Mendo.



Dette bruker vi pengene på:



Trafikkutvikling  
i byen 



Slik måler vi: 

• Digitale målepunkt i gatekryss som fanger alle personer 
som passerer (målerne fanger opp automatiske «ping» som 
smarttelefoner sender ut i søk etter WIFI). 

• 16 målepunkt plassert i City-delen av byen (inkl. 1 punkt på 
Fiskebrygga)

• I tillegg har vi et tellepunkt i Markens plassert ved 
Lillemarkens.



Hva kan vi bruke 
data til?

Måle effekt av arrangement 

Trafikkmønster på bestemte 
målepunkt over tid: måned, 

uke, dag, tidsrom 



Høsten 2022 vs høsten 2021: 



Forrige uke i byen



«Heat map» okt. - medio.nov



Lørdag 26.november: åpning julemarked



Dette mener 
kundene 

Handlevaneundersøkelse mai 
2022





Noen hovedfunn:   

Det kundene er mest tilfreds med i
Kristiansand sentrum er: 

• Service i butikkene (76 av 100 poeng)

• Åpningstider (73 av 100 poeng)

«Dårligst» ut kommer vi på:

• Aktiviteter og arrangement (64 av 100 
poeng) 

• Parkering for biler (54 av 100 poeng)



Områder som utpeker seg
for hvorfor man 
foretrekker å handle i
sentrum: 

• Utvalg av butikker

• Tilgjengelighet med 
tanke på transport 

• Handlemiljøet

• Bor i nærheten/
hyggelig/miljøvennlig

• Service i butikkene



Årsaker til hvorfor man 
generelt foretrekker å
handle utenfor sentrum: 

• Parkeringsmuligheter

• Tilgjengelighet med tanke
på transport 

• Bor utenfor
sentrum/bompenger/par
keringskostnad/tid



Programmering 
i byen 




