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Forord
Fylkesplanen, Østfold mot 2050, er et strategisk
dokument med en langsiktig horisont. Klima og fol-
kehelse er to av vår tids største utfordringer og ut-
gjør derfor hovedperspektivene i planen.

Målene i planen avspeiler det langsiktige perspekti-
vet, mens strategiene peker mot de tiltak som må
settes i gang for å nå målene, både på fylkesnivå og
i de fire regionene i Østfold. Det er utpekt tre opp-
følgingsområder som skal prioriteres i den første 4-
års-perioden: Kompetanseutvikling, Fortetting, byut-
vikling og vern og Transport og fysisk aktivitet.

Planens mål og strategier er inndelt etter hovedte-
maene for en bærekraftig utvikling: Levekår og folke-
helse, Verdiskaping og Miljø. Som landets første
fylke har Østfold utviklet en fylkesdekkende areal-
strategi. Dette er et nybrottsarbeid som det har vært
stor oppmerksomhet rundt i fylkesplanprosessen. Vi
forventer nå å fange nasjonal oppmerksomhet om
vår plan. Hensikten med å lage en arealstrategi til
fylkesplanen er å forvalte arealene slik at målene for
Østfold kan nås. Bakgrunnen er en erkjennelse av at
arealbruken er et av våre viktigste virkemidler, ikke
minst for klima og folkehelse.

Fylkesplanprosessen har vært preget av stor grad av
medvirkning. Hensynet og handlingsrommet til kom-
munene og respekten for den lokale kunnskapen er
viktig. Samtidig har det vært viktig at de statlige
organisasjonene som har mange virkemidler og res-
surser, også føler eierskap til fylkesplanen. Derfor
har det vært en utstrakt bruk av drøftinger og dialog

under utarbeidelsen av høringsutkastet. Det har
dessuten vært referansegrupper i arbeidet som har
gitt organisasjoner, institusjoner og næringsliv
muligheter til å påvirke dokumentet før høringen.

Når alle parter følger opp planen vil det gi større for-
utsigbarhet. Oppfølgingen av arealstrategien krever
at fylkeskommunen støtter kommunene i å utvikle
gode byutviklingsprosjekter, og regionrådene i å ut-
vikle gode regionale samordningsprosjekter. Det er
dessuten avgjørende for fylkesplanens resultater at
også statlige aktører og Storting er forutsigbare og
troverdige partnere, og følger opp med bl.a. nødven-
dig infrastrukturinvesteringer.

Det er avgjørende for oppfølgingen av fylkesplanen
at det er høy oppmerksomhet om de store utfor-
dringene Østfold står overfor. Fokuset på den regio-
nale tilnærmingen og 40-årsperspektivet som ligger
til grunn for planen, må holdes levende. En av
hovedutfordringene framover er derfor kunnskaps-
formidling og fokus på Fylkesplanen som Østfolds
viktigste strategiske plan og redskap.

Jeg ønsker med dette å invitere alle partene i Øst-
foldsamfunnet til et godt samarbeid om oppføl-
gingen av Fylkesplanen, for en bærekraftig utvikling
fram mot 2050.

Sarpsborg, 9. mars 2009

Ole Haabeth
fylkesordfører

1

xxxxx Fylkesplan :Layout 1 03-04-09 14:39 Side 1



2 nye kart - tilpasset A4:Layout 1 03-04-09  14:36  Side 3



S
am

fu
nn

sd
el
en

In
nl
ed

ni
ng

A
re
al
st
ra
te
gi

R
eg

io
na

le
st
ra
te
gi
er

R
et
ni
ng

sl
in
je
rf
or

en
er
gi
-

og
ar
ea

lb
ru
k

3Innhold
Forord ...................................................................................................................................................................................................................................................... 1
Sammendrag ............................................................................................................................................................................................................................... 4

Innledning
Status, trender og scenarier ............................................................................................................................................................................. 8
Samarbeid ut over fylkesgrensen ............................................................................................................................................................. 10
Fylkesplanen og plansystemet ...................................................................................................................................................................... 11

Del 1 Samfunnsdelen – Mål og strategier
Hovedmålene for Østfold ..................................................................................................................................................................................... 13
Hovedtema levekår og folkehelse ........................................................................................................................................................... 14
Hovedtema verdiskaping ...................................................................................................................................................................................... 16
Hovedtema miljø ............................................................................................................................................................................................................... 18
Prioriterte oppfølgingsområder ................................................................................................................................................................... 20

Del 2 Arealstrategi for Østfold
En bærekraftig utvikling .......................................................................................................................................................................................... 23

Mer enn 100 000 nye innbyggere ......................................................................................................................................................... 23
Modell for arealforvaltningen i Østfold .............................................................................................................................................. 24
Arealkonflikter .................................................................................................................................................................................................................. 24
Fortetting og mindre transportomfang .............................................................................................................................................. 25
Spredt utbygging i en større sammenheng ................................................................................................................................ 26
En næringsstruktur for framtiden ............................................................................................................................................................. 26
Byutvikling og samferdselsutfordringer ........................................................................................................................................... 27

Forslag til regionale plankart ........................................................................................................................................................................... 28
Langsiktig grense for by- og tettstedsområder ...................................................................................................................... 29
Rekkefølgebestemmelser .................................................................................................................................................................................. 30
Regionale næringsområder .............................................................................................................................................................................. 30
Forutsetninger for rullering av arealstrategien ......................................................................................................................... 30

Del 3 Regionale strategier
Regionale strategier for Mosseregionen ......................................................................................................................................... 34

Arealstrategi ...................................................................................................................................................................................................................... 35
Utviklingsretninger ..................................................................................................................................................................................................... 35

Regionale strategier for Indre Østfold ................................................................................................................................................ 38
Arealstrategi ...................................................................................................................................................................................................................... 39
Utviklingsretninger ..................................................................................................................................................................................................... 40

Regionale strategier for Nedre Glomma .......................................................................................................................................... 42
Arealstrategi ...................................................................................................................................................................................................................... 43
Utviklingsretninger ................................................................................................................................................................................................... 45

Regionale strategier for Halden ................................................................................................................................................................... 47
Arealstrategi ...................................................................................................................................................................................................................... 47
Utviklingsretning ........................................................................................................................................................................................................... 48

Del 4 Retningslinjer for energi- og arealbruk
1. Energibruk ..................................................................................................................................................................................................................... 51
2. Beredskap og samfunnssikkerhet ................................................................................................................................................... 51
3. Estetikk og kvalitet i byggeområdene ......................................................................................................................................... 51
4. Vern av arealressursene .............................................................................................................................................................................. 52
5. Samordnet areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster og

effektiv arealutnyttelse ................................................................................................................................................................................... 52
6. Kystsone og vassdragsnære områder ....................................................................................................................................... 58

Ordliste ................................................................................................................................................................................................................................................. 59
Fylkestingets vedtak .......................................................................................................................................................................................................... 60
Vedlegg – kart ............................................................................................................................................................................................................................. 62

xxxxx Fylkesplan :Layout 1 03-04-09 13:57 Side 3



Sammendrag
Østfold er et attraktivt fylke som er en integrert del
av Osloregionen, med tilhørende vekst og mulighe-
ter. Samtidig har fylket en rekke utfordringer. Befolk-
ningsprognosene tilsier at fylket får over 100 000
nye innbyggere innen 2050. Fylkesplanen har mål
og strategier for et 40-årsperspektiv for å bidra til å
gjøre fylket i stand til å møte de kommende utfor-
dringene.

Samfunnsdelen
Østfolds visjon er «Grenseløse Østfold». I det ligger
det at vi vil legge grunnlag for handling og nyska-
ping ved å bygge ned grenser.

Fylkesplanens samfunnsdel (del 1) inneholder mål
og strategier for de tre hovedtemaene som til sam-
men utgjør forutsetningene for en bærekraftig utvik-
ling:

• Levekår og folkehelse
• Verdiskaping
• Miljø

Fylkesplanen er et strategisk dokument med et tids-
perspektiv fram mot 2050. Målene i planen avspei-
ler det langsiktige perspektivet. Strategiene viser
hvordan vi ønsker å arbeide de nærmeste fire årene
for å nærme oss målet. Noen strategier vil imidlertid
også være aktuelle å arbeide etter på lengre sikt, for
eksempel over en 12-års periode og i noen tilfeller
over hele planhorisonten fram mot 2050.

Innenfor de tre hovedtemaene foreslås det hoved-
mål, delmål, og strategier. Noen typer strategier kan
bidra til å oppfylle flere av målene i planen. Disse er
oppsummert som prioriterte oppfølgingsområder,
og vil være særlig viktige for å kunne utvikle Østfold
i den retningen vi ønsker. Det er utpekt tre slike prio-
riterte områder – Kompetanseutvikling, Fortetting,
byutvikling og vern, og Transport og fysisk aktivitet.
I tillegg vil fylkesplanens arealstrategi være et viktig
instrument for å gjennomføre strategiene i sam-
funnsdelen.

Hovedmålene i fylkesplanen er:
• Levekår og folkehelse: God livskvalitet for alle

som bor i Østfold.
• Verdiskaping: Østfold skal være attraktiv for

mennesker og kapital, og tilby et velfungerende
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv
preget av innovasjon, kompetanse og samhand-
ling.

• Miljø: Østfold skal være et fylke som ivaretar
klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljø-
hensyn i offentlig og privat sektor.

Klima- og folkehelseutfordringene har gjennomgå-
ende oppmerksomhet i strategiene.

Regionale strategier
Det er for de fire regionene, Indre Østfold, Mossere-
gionen, Nedre Glomma og Halden foreslått regio-
nale strategier (del 3). Sammen med fylkesplanens
arealstrategi vil disse erstatte gjeldende areal- og
transportplaner for regionene Nedre Glomma, Mos-
seregionen og Indre Østfold. I tillegg foreslås det re-
gionale strategier for Halden.

Hensikten med regionale strategier er å bryte fylkes-
planens mål og strategier ned til hensiktsmessige
strategier for de ulike regionene. Hver av disse regi-
onene har sitt særpreg og sine særskilte konkurran-
sefortrinn, og kommunene samarbeider gjennom
etablerte regionråd. Fylkeskommunen har dessuten
utviklingsavtaler og dermed et etablert samarbeid
med hver region. I utviklingsavtalene inngår prosjek-
ter som hver av partene bidrar med midler til. Pro-
sjektene inngår i fylkesplanens handlingsprogram.
Slik sikres en god sammenheng mellom det strate-
giske plannivået (fylkesplanen) og det praktiske, utø-
vende plannivået (fylkesplanens handlingsprogram).

Fylkesplanens arealstrategi
Hovedhensikten med å lage en arealstrategi er å ut-
nytte arealene slik at målene for Østfolds utvikling,
innenfor levekår og folkehelse, verdiskaping og
miljø, kan nås.

Arealstrategien er omtalt overordnet i del 2 i fylkes-
planen. Denne delen tar for seg de generelle pro-
blemstillinger og utfordringer vi står overfor i Øst-
fold, hva som kreves for å oppnå målene i
samfunnsdelen av fylkesplanen, og de generelle
grepene som er tatt for fylket som helhet. I del 3 i fyl-
kesplanen omtales de regionale strategiene og regi-
onale arealstrategiene for hver region, slik at det
knyttes en nær sammenheng mellom samfunnsde-
len og arealstrategien.

Arealstrategien tar utgangspunkt i utviklingsmodel-
len «transporteffektivitet», fordi denne gir best sam-
let måloppnåelse. Det er imidlertid samtidig påpekt
at det er nødvendig å ta hensyn både til verneinte-
ressene og eksisterende utbyggingsmønster i
spredtbygde strøk, samt at fortetting med kvalitet er
en viktig strategi for å oppnå best mulig effekt. Med
disse forutsetningene ligger denne modellen nær
«samordnet areal- og transportplanlegging» som er
det prinsippet fylkesdelplanene for regional utvikling
har vært planlagt etter, og de fleste kommuner plan-
legger etter i dag.
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5
Kartvedleggene er plankart med formål. I omtalen
av arealstrategien og i forordet til kartvedleggene er
det forklart hvordan kartene skal leses og forstås.
Arealstrategien er bygd opp med krav om en pro-
sess som går i to etapper. I fylkesplanen er det i før-
ste etappe trukket en langsiktig, regional grense for
hvor og hvor langt tettstedene kan utvikle seg. Det
er imidlertid romslig med arealer innenfor grensen. I
andre etappe må kommunene i førstkommende
kommuneplanprosess ta stilling til arealene i 40-års-
perspektivet. I denne etappen vil Fylkesplanens ret-
ningslinjer legger strenge føringer på arealbruk
innenfor grensene, slik at forutsetningene om fortet-
ting og god arealforvaltning oppfylles. Slik sikres at
den lokale kunnskapen blir lyttet til og at lokaldemo-
kratiet ivaretas, samtidig som fylkesplanen blir et vik-
tig redskap for bedre arealbruk.

Retningslinjer
Retningslinjene i del 4 og kartene legger rammer for
utviklingen ved at en langsiktig grense som beskyt-
ter de store, sammenhengende grøntområdene, kul-
turlandskapene og landbruket i et 40-årsperspektiv,

er trukket. Det legges føringer og begrensninger på
lokalisering, både av boliger, hytter og næringer, og
på spredt utbygging. Det kreves fortetting for å
bygge opp om eksisterende senterstruktur og kol-
lektivtrafikk, av jordvernhensyn, samt for å redusere
transportomfanget og klimautslippene. Samtidig vil
høyere arealutnyttelse bidra til at vi vil få en bedre
byutvikling med god funksjonalitet, hvilket vil bidra til
bedre folkehelse.

Rekkefølgebestemmelser for framtidig tettbebyg-
gelse i byer og områdesentre knyttes til kommende
kommuneplanperioder eller bestemte infrastruktur-
prosjekter. Kommunene skal selv fastlegge arealbru-
ken for de to kommende kommuneplanperiodene i
førstkommende kommuneplanprosess.

Regionale planbestemmelser for kjøpesentre fast-
settes i fylkesplanen med hjemmel i gjeldende lov
og ny Rikspolitisk bestemmelse. Denne vil begrense
etableringen av nye kjøpesentre og utviklingen av
de eldre.
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Visjon
Visjonen for fylkesplanen er: «Grenseløse Østfold».

Østfold er et fylke med vakker og variert natur, verdi-
fulle arealressurser, et aktivt næringsliv og en veldre-
vet offentlig sektor. Plasseringen nær Oslo og som
Norges port til Europa, setter fylket i en særstilling.
Befolkningen er i vekst – både som et resultat av
beliggenhet og på bakgrunn av fylkets egen attrakti-
vitet. Østfold er derfor et fylke med stort potensial –
både for næringsutvikling og et godt liv for innbyg-
gerne. Dette potensialet bør brukes for å løfte Øst-
fold til en region med bedre levekår og høyere livs-
kvalitet enn gjennomsnittet for landet.

Østfold er en integrert del av Osloregionen. Samti-
dig er også aktiviteten på tvers av grensen mot Sve-
rige stor, både på arbeidsmarkedet og på fritidssek-
toren. I Østfold har vi gjennom mange år gjort
samarbeid over grenser til et hovedprinsipp i den re-
gionale utviklingen.

I visjonen «Grenseløse Østfold» ligger det at vi vil
legge grunnlag for handling og nyskaping ved å
bygge ned grensene mellom administrative nivåer,
kommuner, fylker og nasjoner, men også mellom by
og land, ulike kulturer, fagområder og profesjoner. I
Østfold har vi tradisjoner for å samarbeide både
tverrfaglig og over administrative grenser. Denne ar-
beidsmåten vil vi videreutvikle for å utløse potensia-
let for en bærekraftig utvikling, en god folkehelse,
nyskaping og synergier.

Et bærekraftig Østfold
Østfold står overfor store og viktige utfordringer
som skyldes sterke påvirkninger utenfra. Et uttrykk
for dette er globaliseringen som fører med seg
økende grad av samhandling, integrasjon, påvirk-
ning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater.
Dette påvirker livs- og levekår som følge av klimaen-
dringer og endringer i verdensøkonomien, og gjør
det nødvendig for næringslivet å omstille seg i sta-
dig raskere takt.

Utviklingen i Østfold må være bærekraftig, dvs. at
behovene til dagens mennesker blir tilfredsstilt uten
at det ødelegger muligheten for at framtidige gene-
rasjoner, eller mennesker andre steder, får tilfreds-
stilt sine behov. Mange forhold påvirker hverandre.
For å få et grep om utviklingen er det nødvendig å
se disse i sammenheng. Fylkesplanen bygger på en
slik helhetstankegang. I dette ligger også at vi vil be-
strebe oss på å få en positiv utvikling i alle deler av
fylket.

Planen er bygd opp med utgangspunkt i 3 hoved-
tema som til sammen inneholder forutsetningene for
en bærekraftig utvikling:

Levekår og folkehelse - Verdiskaping - Miljø

Planens samfunnsdel inneholder mål og strategier
for hovedtemaene. Regionale strategier er basert på
samme inndeling. I tillegg er det i denne fylkespla-
nen utarbeidet en arealstrategi for Østfold. Denne
skal bidra til å oppfylle mål og strategier under alle
de tre hovedtemaene.

Klimautfordringen er en av de viktigste globale ut-
fordringene vi står overfor, mens folkehelse er en av
Østfolds største utfordringer. Fylkesplanen har der-
for et særskilt fokus på hvordan disse to utfordring-
ene kan møtes.

Klima- og energiutfordringene er spesielt omtalt i
miljødelen, men de har nøye sammenheng også
med verdiskapings- og levekårsdelen. På samme
måte er folkehelseutfordringene spesielt omtalt i le-
vekårsdelen. Men bedring av folkehelsen forutsetter
en positiv utvikling i vid forstand – også innenfor
næringsliv/verdiskaping og på miljøområdet. Folke-
helse- og klimautfordringene er altså gjennomgå-
ende utfordringer som berører alle sider av samfun-
net. Arealstrategien fanger opp i seg klima- og
folkehelseutfordringene ved å legge til rette for et
mer klimavennlig transportmønster regionalt. Vi øn-
sker å bevare det grønne Østfold, samtidig som fo-
kuset på kvalitet i utviklingen av framtidens bo- og
leveområder står sentralt.

For at Østfold skal kunne nå målene i fylkesplanen,
er det nødvendig med et nært samarbeid mellom
alle sektorer i samfunnet. Det trengs oppfølgings-
prosjekter til fylkesplanen og tett samarbeid med
kommunene om kommuneplanarbeidet. Planen
legger vekt på behovet for samordning mellom
nabokommuner innenfor kommuneregionene. Ulike
hensyn må balanseres og avveies, som befolknings-
utvikling, transporteffektivitet, jordvern, byutvikling
og senterstruktur, samt en allsidig næringsutvikling,
med innslag av både primærnæring, industri og tje-
nester.

Klimautfordringene
Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har
økt betydelig siden førindustriell tid, og har gitt en
forsterket drivhuseffekt. I løpet av de siste 100 år
har den globale gjennomsnittstemperaturen steget
med nesten 0,8 grader. FNs klimapanel IPCC utta-
ler at det er mer enn 90 % sikkert at disse endring-
ene er menneskeskapte. Det er imidlertid betydelig
usikkerhet om hvor store endringene vil bli framover,
og hvilke konsekvenser de vil gi.

Fortsatt global oppvarming vil føre til klimaendringer
med store konsekvenser for mennesker og miljø. Kli-
maendringer forventes å forårsake økt havnivå og
mer ekstremvær som orkaner, flom og tørke, gi en-
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dringer i nedbørsmønstre og vindsystemer, endre
utbredelsen av dyre- og plantearter og påvirke mat-
produksjon, helse og infrastruktur. For å begrense
klimaendringene er det nødvendig å redusere utslip-
pene av klimagasser. Klimagassene har imidlertid
lang levetid i atmosfæren, og den globale oppvar-
mingen vil derfor fortsette etter at utslippene er re-
dusert. Det må derfor også etableres en beredskap
for konsekvensene av kommende klimaendringer.

Med utgangspunkt i klimapanelets anbefalinger, har
EU satt en global temperaturstigning på 2 grader
som en faregrense man må unngå å overstige. For å
klare dette må verdens samlede utslipp av klimagas-
ser stabiliseres innen 2015, og deretter reduseres
med 50-85% innen 2050.

Nasjonale målsettinger vedtatt av et bredt flertall i
Stortinget gjennom Klimaforliket, legger til grunn at
Norge skal ta sin del av klimagassreduksjonene. De
nasjonale målene er videre brutt ned til fylkesnivå.
Dette finnes igjen i fylkesplanens delmål for klima-
gassutslipp, og omfatter utslipp fra transport, opp-
varming, avfall og landbruk. Det er tatt hensyn til at
det er enklere å gjennomføre utslippsreduserende
tiltak innen oppvarming (stasjonær forbrenning) enn
fra transport, avfallsbehandling og landbruk.

Energiforbruket i Østfold har økt kraftig de siste tiår,
noe som har gitt økte klimagassutslipp. Den største
økningen finner vi innen privat forbruk, transport og
service. Forskning angir at mer effektiv arealutnyt-
telse er et av kommunenes viktigste virkemidler for
klimatiltak, fordi den største utslippsutfordringen er
knyttet til transportsektoren. Det er også store ge-
vinster å hente gjennom tiltak i forhold til oppvar-
ming (stasjonær energi), landbruket og avfallshånd-
tering.

Klimapolitikken har 2 hovedaspekter:
• Forebyggende arbeid gjennom reduksjon av kli-
magassutslipp.

• Tilpasning til klimaendringene

Både rapporten til FNs klimapanel og andre rappor-
ter, konkluderer med at det er mulig å oppnå bety-
delige reduksjoner i globale klimagassutslipp innen
2050 med en relativt beskjeden reduksjon i verdens
produksjons- og inntektsnivå. Kostnadene ved å la
klimaendringene gå sin gang vil være langt høyere
enn kostnadene ved å begrense klimaendringene.

Folkehelseutfordringene
Folkehelse er et sentralt tema i samfunnsutviklingen.
Østfold har gjennom mange år hatt fokus på folke-

helsearbeid gjennom partnerskapet Østfoldhelsa
som ledes av fylkeskommunen. Befolkningen i Øst-
fold har et relativt lavt utdanningsnivå, noe som har
sammenheng med fylkets næringsstruktur. Grupper
med lav utdanning har gjennomgående større helse-
problemer enn andre.

Folkehelse omfatter langt mer enn sykdom i tradisjo-
nell forstand. Folkehelse handler også om utvik-
lingen av trygge sosiale arenaer. Her kan man opp-
dage og forebygge livs- og levekårsproblemer som
erfaringsmessig kan føre til sykelighet, kriminalitet
eller sosial ekskludering.

Folkehelsearbeidet er både tverrfaglig, tverrsektori-
elt og nivåovergripende. Like viktig som helsesekto-
ren er den innsatsen som skjer innenfor felter som
kultur, undervisning, planlegging, samferdsel osv, og
i arbeidslivet. Østfoldsamfunnet har derfor en viktig
oppgave i å bedre befolkningens helse og trivsel. Et
vellykket lokalt og regionalt folkehelsearbeid handler
om å integrere helsefremmende tiltak i den ordinære
driften av samtlige offentlige virksomheter. I særde-
leshet må de som arbeider med barn i førskolealder
gis mulighet til å drive forebyggende og helsefrem-
mende tiltak så tidlig som mulig. Her legges de vik-
tigste premissene for helsetilstanden senere i livet.

Østfoldhelsas omfattende helse- og miljøundersø-
kelser viser at det er store sosiale helseforskjeller på
mange områder. Det går igjen i hele materialet at
helseplagene særlig rammer de svakeste, som inn-
vandrere med utenlandsk og ofte ikke-vestlig bak-
grunn, rusavhengige eller mennesker med ulike
typer funksjonshemming. Heldigvis er det bedre for-
hold enn tidligere. Det er en forbedring av den ge-
nerelle helsetilstanden i befolkningen og vi lever
lenger. Utfordringen er at Østfold lenge har hengt
etter andre deler av landet.

Status, trender og scenarier
Tilstand og utviklingstrender i fylket er beskrevet i
Planstrategi for Østfold, av 20.09.2007. Her blir det
fokusert på noen indikatorer som beskriver utvik-
lingen innenfor de 3 hovedtemaene. Nedenfor er
noen hovedtrekk kort omtalt.

En raskt økende befolkning
Østfolds befolkning har vokst i hele etterkrigstiden
og har nå passert 265 000. Med unntak av 10-året
rundt 1990 har veksten vært relativ sterk. Veksten
har vært særlig høy etter årtusenskiftet, og økningen
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i 2007 var relativt sett den største siden 1950. Men
mens veksten tidligere for en stor del skyldtes et
fødselsoverskudd, har økningen det siste 10-året i
hovedsak kommet på grunn av innflytting.

Mange av de nye innbyggerne er innvandrere. I de
største byene i fylket utgjør innvandrere fra ikke-
vestlige land nå brorparten av den årlige befolk-
ningsveksten. Den særlig kraftige veksten de siste
årene skyldes imidlertid arbeidsinnvandring fra
EØS-land. Vi vet lite om hvor mange av disse som vil
bli boende og eventuelt hente familiene sine hit.
Dette, sammen med usikkerhet om arbeidsmarke-
det, gjør det særlig vanskelig å lage prognoser for
utviklingen.

Det følger flere utfordringer av befolkningsutvik-
lingen. Noen av de viktigste er knyttet til:

• Den kommende eldrebølgen
• En voksende innvandrerbefolkning
• Omfang og type av boligbygging for å dekke det

voksende behovet
• Økende elevtall i de videregående skolene

Ser vi dette i sammenheng med bl.a. klimautfor-
dringene, vil det altså i løpet av få år bli behov for be-
tydelige løft i Østfoldsamfunnet.

Scenarier
Den regionale utviklingen i Østfold i årene framover
vil trolig fortsatt preges av komplekse utviklingstrekk
og samspill mellom

• egenbasert uvikling
• den Oslodominerte utviklingen
• den grenseregionale utviklingen

En mer Oslodominert utvikling vil kunne svekke Øst-
foldregionene ytterligere som integrerte bo- og ar-
beidsregioner. Sosialt og økonomisk vil Østfold-
regionenes utvikling da endre karakter fra å være
dynamiske produksjonsbyer til å bli mer konsumba-
serte «sove- og pendlingsregioner» for hovedsta-
den.

Professor Tor Selstad ved Østlandsforskning utar-
beidet i 2003 rapporten «Framtid for Østfold – Nye
scenarier 2020». Her skisseres og drøftes to scena-
rier for utviklingen av Østfold mot år 2020. Rappor-
ten slår fast at uansett valg av prognosealternativ for
befolkningsutvikling, ser det ut til å gå ganske bra
for Østfold. Det regionale Norge er i omdanning og
styrkeforholdet mellom regionene endres. I dette bil-
det er Østfold uansett en tendensiell «vinnerregion»
med positiv befolkningsutvikling, i de fleste kommu-

nene. Dette er fordelaktig på flere måter. En region
med en viss befolkningsvekst har helt andre mulig-
heter til å styre mot et bestemt mål enn en helt sta-
tisk region. Veksten gir dynamikk og styringsfart, og
dermed øker muligheten til å lage vekstforsterkende
strategier.

9

er trendscenariet der L kan stå for lavkonjunk-
tur, lav innflytting og lav styringsevne. En slik
lav befolkningsvekst fører til at Østfold i 2020
ikke oppnår en ønsket foryngelse av alders-
strukturen. Næringsutviklingen og sysselsettin-
gen har bare vært i svak vekst. To av tre nye yr-
kesaktive har måttet finne arbeid utenfor fylket.

Regionforstørringen av Stor-Oslo fører til at re-
gionene i Nordfylket utvikler seg til «forstads-
Østfold» med en høy bostedsdrevet innflytting
basert på pendling til Oslo. Stor-Oslos pend-
lingsomland brer seg også sydover i fylket.
Scenariet tegner et bilde av et fragmentert og
polarisert Østfold utsatt for kreftene fra Stor-
Oslo.

Scenario L: «Lavtrykk over Østfold»

er alternativscenariet der H kan stå for høy-
konjunktur, høy innflytting og høy styrings-
evne. Befolkningsveksten i alle deler av fylket
muliggjør en sterkt påkrevet foryngelse av al-
dersstrukturen slik at «omsorgsraten» bedrer
seg. I næringslivet er det framgang innen
mange næringer, hovedsaklig innen person-
rettet og produksjonsrettet tjenesteyting dre-
vet fram av den sterke befolkningsveksten.
Med såpass sterk egenutvikling av arbeids-
plasser behøver ikke så mange pendle ut av
fylket for å finne arbeid, selv om mange fore-
trekker det. Bosetting i Østfold gir valgmulig-
hetene. Også i dette scenariet ligger regio-
nene i Nordfylket innenfor Stor-Oslos
pendlingsomland, men disse har ved hjelp av
en langt sterkere og mer bevisst egenutvikling
unngått å bli rene sovebyer og i stedet satset
på å bli «selvstendige forsteder» med egne
kvaliteter. En sentral del av politikken har vært
å utvikle Nedre Glommaregionen til en reell
storby for å avlaste hovedstadsregionen og bli
en tung drivkraft i den regionale utviklingen i
fylket.

Scenario H: «Høytrykk over Østfold»
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Hvor står vi i forhold til scenariene?
Da scenariene ble laget i 2003 var framtidsutsiktene
usikre. Utviklingen etter dette har vært preget av høy-
konjunktur og vekst, noe som i stor grad også har
preget Østfold. I følge NHOs attraktivitetsbarometer
og Næringsanalyse Østfold fra Telemarksforskning,
er Østfold et av landets mest attraktive fylker både for
næringsliv og bosetting. De ytre faktorene har altså
ligget godt til rette for at vi skulle kunne utvikle oss i
samsvar med høytrykkscenariet. Vi ser tendenser til
en positiv utvikling i samsvar med scenario H, f.eks.
når det gjelder omstilling i næringslivet, etablering av
arbeidsplasser og en viss foryngelse av befolkningen.
Vi kan imidlertid spørre om disse tendensene er
sterke nok – tatt i betraktning den høykonjunkturen vi
har hatt gjennom en del år. Hovedutfordringen blir
hvordan vi skal kunne styrke de positive tendensene i
medgang og demme opp for en negativ utvikling når
konjunkturene svikter.

I nåværende lavkonjunktur skal fylkesplanen være et
verktøy for å skape det Østfold vi ønsker skal reise
seg på den andre siden av finanskrisen. Det er i dette
arbeidet en ambisjon om å få til et mangfoldig næ-
ringsliv, med både industri, tjenester og bygdenæ-
ringer, hvor målet samtidig er å bidra til å oppfylle
Stortingets Klimaforlik. I dette lys er muligheten for å
skape næringsutvikling på grunnlag av «grønne løs-
ninger», basert på lokale ressurser og attraksjoner,
viktig. For nærmere omtale av scenariene vises det til
Planstrategi for Østfold.

Samarbeid ut over fylkesgrensen
Østfold på Østlandet og i Osloregionen
Samarbeid ut over de administrative grensene får
stadig økende betydning, og det er viktig at Østfold
deltar aktivt på disse arenaene. Østlandssamarbei-
det er et frivillig nettverkssamarbeid mellom fylkes-
kommunene på Østlandet inkludert Oslo.

Østlandssamarbeidet har følgende hovedmål og
strategi:
• Å videreutvikle Østlandet som en konkurranse-

dyktig region i Europa
• Å sikre en balansert og bærekraftig utvikling

innen regionen gjennom utvikling av flerkjerne-
struktur. Dette vil minske presset på hovedstads-
området (Oslo og Akershus) og styrke resten av
regionen.

Samarbeidsalliansen Osloregionen har blitt etablert
for å ivareta det interregionale samarbeidet i hoved-

stadsregionen. Samarbeidsalliansens mål er å styrke
Osloregionen som en konkurransedyktig og bære-
kraftig region i Europa. Alliansens hovedstrategier
omfatter profilering, kompetanse og verdiskaping, ut-
byggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon
samt sosial infrastruktur. Alle Østfolds kommuner del-
tar i samarbeidsalliansen gjennom de respektive regi-
onrådene. Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen ble vedtatt i 2008.

De overordnede målene i denne er:
A. Osloregionen skal være en konkurransedyktig og

bærekraftig region i Europa
B. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt ba-

sert på prinsipper om en flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur.

C. Transportsystemet skal på en rasjonell måte
knytte den flerkjernede regionen sammen til
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet
skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelig-
het for alle og med lavest mulig behov for biltrans-
port.

Østfold har lagt opp sin fylkesplanlegging i samsvar
med Østlandssamarbeidets og Osloregionens stra-
tegier.

Internasjonalt
Østfold inngår i en dynamisk utviklingsregion som
strekker seg fra Oslo til Ørestaden, og fylket har
gjennom mange år utviklet det internasjonale samar-
beidet. Det er viktig å utnytte disse samarbeidsmulig-
hetene bevisst for å forsterke egenutviklingen i fylket.
Dette innebærer at samarbeidet rettes inn mot områ-
der som er særlig viktige for utviklingen av fylket og
prioritert gjennom fylkesplanen. Strategiske samar-
beidsorganer er bl.a. Gøteborg – Oslosamarbeidet,
Gränskomittén Østfold–Bohuslän/Dalsland og Den
Skandinaviske Arenaen. Samarbeidet østover er styr-
ket de senere årene og vil framover øke i betydning.
Korridoren mot Stockholm og Østersjø-området er
her viktige samarbeidsarenaer.

Østfold deltar også meget aktivt i EUs programmer –
først og fremst Interreg-programmene. Disse vil også
bidra til gjennomføring av fylkesplanen, som vil være
førende for prioritering av innsatsen innenfor pro-
grammene.

10
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Fylkesplanen og plansystemet
Fylkesplanen
Fylkestinget vedtok 20. september 2007 Planstrategi
for Østfold og Program for ny fylkesplan. Planstrate-
gien slår fast at det skal utarbeides en Fylkesplan
som bygger på de 3 hovedtemaene som er omtalt
foran – Levekår og folkehelse, Verdiskaping og Miljø.
Som en viktig del av planen er det dessuten utarbei-
det en Arealstrategi som gir føringer for arealutvik-
lingen i fylket i et 40-årsperspektiv. Det er også be-
stemt at klima- og folkehelseperspektivene skal ha
gjennomgående fokus i arbeidet med planen.

Fylkesplanens handlingsprogram
Gjennomføring av fylkesplanen konkretiseres
gjennom Fylkesplanens handlingsprogram (tidligere
kalt «Regional utviklingsplan» – RUP). Handlingspro-
grammet rulleres årlig, og gir oversikt over konkrete
tiltak og prosjekter som følger opp fylkesplanen.

Regionale strategier og utviklingsavtaler
Viktige deler av fylkesplangjennomføringen skjer i
samarbeid med fylkets regioner. Med grunnlag i fyl-
kesplanen forhandles det fram utviklingsavtaler med
regionene. Gjennom Regionale strategier gir fylkes-
planen føringer for revisjon av utviklingsavtalene.

11
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Delmål og strategier
Fylkesplanen er et strategisk dokument med et tids-
perspektiv fram mot 2050. Målene i planen avspei-
ler det langsiktige perspektivet. Strategiene viser
hvordan vi ønsker å arbeide de nærmeste 4 år for å
nå målene. Noen strategier vil imidlertid også være
aktuelle å arbeide etter på lengre sikt, for eksempel
over en 12-års periode, og i noen tilfeller over hele
planhorisonten fram mot 2050.

Strategiene er utformet med utgangspunkt i de
3 hovedtemaene med hovedmål og delmål. Mange
av strategiene i planen kan oppfylle viktige mål
innenfor flere av hovedtemaene. Det er derfor pekt
ut tre prioriterte oppfølgingsområder, som bør ha
særlig oppmerksomhet i kommende 4-årsperiode.
Disse er presentert etter omtalen av de 3 hovedte-
maene.

Levekår og folkehelse:
God livskvalitet for alle som bor i Østfold.

Verdiskaping:
Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeids-
marked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og sam-
handling.

Miljø:
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar
miljøhensyn i offentlig og privat sektor.

13

Hovedmålene for Østfold
Med utgangspunkt i de 3 hovedtemaene er det formulert 3 langsiktige hovedmål for utviklingen i
Østfold.
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Hovedtema levekår og folkehelse
Hovedmål:
God livskvalitet for alle som bor i Østfold

Østfold er et godt fylke å bo i, hvor innbyggerne tri-
ves. Fylket kommer likevel dårlig ut på levekårsstatis-
tikker og i forhold til sykdomsforekomster. Deler av
befolkningen har store livsstilsproblemer, særlig i for-
hold til overvekt, rus og tobakk. Det er ventet en mar-
kant økning av diabetes type II i årene som kommer.
En viktig måte å møte disse utfordringene på er et
aktivt folkehelsearbeid, der en premissleverandør er
dokumentet «Østfoldhelsa 2006–2009. Strategier
og erfaringer». Folkehelsearbeid kan sees på som
den prosess som gjør folk i stand til å bevare og
bedre sin helse. For den enkelte handler en god
helse om overskudd til å mestre hverdagens krav. I et
slik perspektiv utgjør folkehelse langt mer enn å be-
kjempe sykdom. Folkehelse handler også om å
skape muligheter for gode levekår.

Utfordringene for folkehelsearbeidet i Østfold følger
5 pilarer. Disse sammenfaller med de innsatsområ-
der for folkehelsefeltet som Verdens Helseorganisa-
sjon har skissert:

• Oppbygging av en sunn, systematisk og kunn-
skapsbasert helsepolitikk

• Utvikling av støttende miljøer
• Styrking av lokalmiljøets muligheter for handling
• Utvikling av personlige ferdigheter
• Tilpassing og reorientering av helse- og velferds-

tjenester i helsefremmende retning

Økt fysisk aktivitet er et sentralt virkemiddel for å
bedre folks fysiske helse. Særlig viktig er samord-
ningen av idrett og friluftsliv med tanke på friluftsom-
rådenes betydning for fysisk aktivitet. Mål og strate-
gier for fysisk aktivitet utdypes i egen fylkesdelplan.

Ernæring er en del av den generelle folkehelsepoli-
tikken og kostholdet påvirker folks helse gjennom
hele livet. Hensikten er å styrke kunnskapen om kost-
hold og helse, med spesielt fokus på sosial ulikhet,
på måltidet som en sosial arena og på inntaket av
frukt, grønnsaker og sukker.

Østfold har gått gjennom, og står foran, endringer i
befolkningsstrukturer og endrede livsløp. Folk dan-
ner familier senere. Både mor og far er yrkesaktive
og skilsmisseandelen er høy. Andelen eldre og inn-
vandrere er økende, og det er ventet stor tilflytting.
Dette fører til press på fylkets små arealer. Det vil bli
stilt store krav til helsefremmende og integrerende
byutforming, arealforvaltning, og en boligstruktur
som imøtekommer sammensatte behov. Mer effektiv
arealutnyttelse er nødvendig, men det er også viktig
at fortettingen skjer med kvalitet. Levende nærmiljø
og medvirkning i utvikling av lokalsamfunnet er vik-
tige faktorer for å fremme helse og opplevelse av triv-
sel og tilhørighet.

De sosiale helseforskjellene i Østfold er store. Møn-
steret forsterkes ytterligere ettersom innvandringen
øker. Store deler av innvandrerne deltar ikke i det po-
litiske systemet og kan etter hvert utgjøre en ny
underklasse, enten innenfor lavtlønnsyrker eller uten-
for arbeidsmarkedet. Samtidig er den økende inn-
vandringen også en mulighet for Østfold på mange
områder, hvis man lykkes i å utnytte innvandrernes
kompetanse. En vellykket integrasjon og inkludering
blir derfor vesentlig i årene som kommer.

Utviklingen av østfoldingens helsetilstand har vært
positiv gjennom de siste tiårene, men økende sosiale
ulikheter i helse knyttet til utdannelse og inntekt er
bekymringsfull. Forskjellene oppstår allerede tidlig i
barneårene, og både generelle og spesielle utjev-
ningstiltak må settes inn så tidlig som mulig gjennom
helsestasjon, barnehage og skole. Forskjellene for-
sterkes gjennom frafall fra videregående opplæring.
Læringsresultatene i Østfold, slik de bl.a. kommer til
uttrykk i eksamensresultater og nasjonale prøver, lig-
ger også noe under landsgjennomsnittet. Det er et
mål for levekår- og helsepolitikken å øke utdannel-
sesnivået, ved at mange flere fullfører videregående
skole og øvrig utdannelse.

En grunn til barn og unges dårlige helse er mes-
tringsproblemer. Dårlige språkferdigheter ved skole-
start, særlig blant grupper av minoritetsspråklige, er
en medvirkende forklaring. Barn fra hjem med mang-
lende omsorgsevne bør bli tidligere oppdaget på
samtlige arenaer der de ferdes. De ulike tjenestene
må være kjent med hverandres ansvar, oppgaver og
arbeidsmetoder, samt at det utvikles arenaer og mø-
tepunkter for å sikre samarbeid på tvers av etatene.

Kultur inngår som et viktig felt på levekårsområdet.
Det er vedtatt en egen Fylkesdelplan kultur som vil
bli rullert. Fylkesplanens Delmål for kultur er:
Østfold skal være et ledende kulturfylke som legger
vekt på kultur for å sikre ytringsfrihet og engasje-
rende opplevelser. Kulturen og kunstens bærekraft
skal utvikles gjennom å legge til rette gode forhold
for de kompetente institusjonene, kunstfagmiljøene
og det frivillige organisasjonslivet, og stimulere til
samarbeid mellom profesjonelle og amatører, på
tvers av genre og kommunegrenser.

14
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15Levekår og folkehelse

Synliggjøre folkehelse som et lokal- og regionalpoli-
tisk, sektorovergripende satsningsområde i alle kom-
muner, forankret i samfunnsplanleggingen.

Sette den økende innvandringen på dagsorden som
en av Østfolds største folkehelseutfordringer.

Videreutvikle partnerskapsstrategien som likeverdig,
forpliktende samarbeid.

Utvikle et kompetansebasert folkehelsearbeid, gjenn-
om kompetanseoppbygging, kvalitetsutvikling og sys-
tematisk helseovervåking.

Heve kvaliteten på samfunnsplanlegging som et verk-
tøy for integrering og for å bedre befolkningens helse,
deriblant i samarbeid med helse- og velferdstjenester.
Vektlegge helsehensyn i konsekvensutredninger. Ta
samfunnssikkerhet med i alle relevante planer.

Prioritere skade- og ulykkesforebygging, vektlegge
trafikksikkerhet og rusmiddelpolitikk.

Redusere livsstilsykdommer gjennom innsats for
bedre kosthold, mer fysisk aktivitet, lavere alkoholkon-
sum og mindre tobakksbruk i befolkningen.

Stimulere til levende lokalsamfunn der helse, miljø og
kultur ses i sammenheng.

Stimulere frivillige organisasjoner til innsats mot risiko-
grupper, bl.a. ved å inkludere barn med innvandrer-
bakgrunn.

Redusere støy- og svevestøvplager gjennom god
areal- og samferdselsplanlegging.

Styrke norskopplæringen og tolketjenester for minori-
tetsspråklige.

Øke kvaliteten på barnehager og skoler som inklude-
rende arenaer, slik at alle barn og unge gis sosial og
kulturell kompetanse.

Integrere innvandrere via tilgang til arbeidslivet. Ta
hensyn til at de kan ha spesielle behov ved etable-
ringer og at de må gis kjennskap til arbeidslivets re-
gelverk. Det offentlige har et spesielt ansvar for rekrut-
tering av innvandrere.

Prioritere likestillingsarbeid, både av innvandrermiljø-
ene og offentlige myndigheter

Delmål: Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyg-
gende og helsefremmende arbeid gir positive resultater
for den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et
ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
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Bedre tilgjengeligheten til egnede og samordnede
helse- og velferdstjenester for alle, herunder styrke
skolehelsetjenesten og helhetlige tjenester for perso-
ner med psykiske lidelser og rusrelaterte problemer.

Styrke det boligsosiale arbeidet og innsatsen for å
hjelpe personer som mottar stønader, til å få arbeid
eller annen meningsfylt aktivitet.

Utvikle samordnede planer for helsemessig og sosial
beredskap for kommunene, SØHF og på regionalt
nivå, bl.a. for å møte naturkatastrofer og epidemier.

Videreutvikle samhandlingen mellom kommunene og
SØHF om helsefremmende og sykdomsforebyg-
gende oppgaver, og planlegging av nytt sykehus.

Bedre rekrutteringen av helsepersonell gjennom sam-
arbeid mellom kommunene, SØHF, Østfold fylkes-
kommune og Høgskolen i Østfold.

Styrke tannhelsearbeidet i eldresektoren og sykehu-
set, og ytterligere styrke det forebyggende og hold-
ningsskapende arbeidet som tannhelsetjenesten for
barn og unge.

Planlegge og gjennomføre alle offentlige tilbud og
service slik at de er tilgjengelige for alle uten spesielle
tilpasninger.

Vektlegge universell utforming i all planlegging, inn-
kjøp og utbygging. Universell utforming må få høy
prioritet i framtidig utforming av bebyggelse og tra-
fikkarealer. Alle skoler og idrettsanlegg må følge prin-
sippene for universell utforming.

Motivere en betydelig større andel av utdannings-
søkende til å velge utdanning som gir høy kompe-
tanse.

Styrke innsatsen for at de som har rett til videregå-
ende opplæring fullfører opplæringsløpet med til-
fredsstillende resultater. Styrke rådgiving og karriere-
veiledning.

Gi høy prioritet gjennom hele utdanningskjeden til
grunnleggende ferdigheter og mestring av skolehver-
dagen.

Styrke oppfølgingen av elever som står i fare for å
droppe ut av skole eller lære.

Prioritere tidlig innsats, bl.a. ved å forebygge og gjøre
de arenaene som unge virker i helsefremmende.

Utvikle virkemidler for å tidlig oppdage og hjelpe barn
som lider under rusmisbruk i sine nære omgivelser eller
mangler viktige goder, samt øke familienes mestring.
Forebygge at samlivsbrudd rammer barn. Tiltakene må
ta sikte på utjevning av sosiale helseforskjeller.

Gi mer legitimitet til barne- og ungdomsrepresen-
tanter og bedre deres arbeidsvilkår i kommunene og i
fylkeskommunen.

Ta særlige hensyn til barn og unge i arealplanleg-
gingen.

Stimulere frivillige organisasjoner til å aktivisere barn
og ungdom.

Delmål: Barn og unge
Alle barn og unge skal gis gode, likeverdige og utfor-
drende oppvekstmuligheter, som legger til rette for en
god psykisk og fysisk helse og stimulerer til aktiv sam-
funnsdeltagelse
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Delmål: Helse- og velferdstjenester
Helse- og velferdstjenestene skal være tilpasset befolk-
ningens behov og ivareta alle gruppers rettigheter. De
skal motvirke sosiale helseforskjeller uten at noen får
dårligere helse.

Delmål: Universell utforming
Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for
allmenn bruk skal utformes slik at de så langt det er
mulig kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte,
uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Delmål: Utdanning
Utdanningsnivået skal økes og frafall i opplæringsløpet
skal reduseres.

Delmål: Inkludering og integrering
Østfold skal være et flerkulturelt samfunn der ulike kultu-
rer respekterer hverandre. Innvandrere og deres etter-
kommere skal sikres likeverdige levekår og muligheter
for å delta i yrkes- og samfunnslivet.
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Hovedtema verdiskaping
Hovedmål:
Østfold skal være attraktiv for mennesker og ka-
pital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked
med et bærekraftig næringsliv preget av innova-
sjon, kompetanse og samhandling.

Verdiskaping forklares som «det som skapes av ver-
dier i samfunnet». Verdiskaping skjer innenfor alle
områder, på kulturområdet så vel som i næringslivet.

Tre tydelige utviklingstrekk påvirker i særlig grad ver-
diskapingen i Østfold i dag, og er gjennomgående i
mål og strategier på verdiskapingsområdet: mangel
på arbeidskraft, miljø- og klimautfordringene, og glo-
balisering av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

De siste årene med høykonjunktur har ført til rekord-
lav ledighet, og i mange bransjer har det vært bety-
delig mangel på arbeidskraft. Konjunkturene har
svingt og vi møter nå nye utfordringer for næringsut-
viklingen og på arbeidsmarkedet. Arbeidsinnvan-
dringen er økende, og skaper etterspørsel etter flere
permanente og midlertidige bo- og oppveksttjenes-
ter, språkopplæring m.m. Konkurransen om arbeids-
kraften er i likhet med handel med varer og tjenester
blitt global. Det er viktig å øke kunnskapsnivået hos
våre egne innbyggere, og øke andelen av befolk-
ningen i yrkesaktiv alder som er i arbeid. Tiltak for
økt integrering og inkludering i arbeidslivet, sammen
med etter- og videreutdanning står derfor sentralt.

I tillegg til å kvalifisere egne innbyggere må vi til-
trekke oss kompetanse utenfra. For særlig å nyttig-
gjøre oss ungdommens kompetanse og ressurser i
verdiskapingen, må Østfold oppleves som et attrak-
tivt sted å flytte (hjem) til. Tilgang til interessante og
utfordrende arbeidsmuligheter, gode og trygge bo-
og oppvekstområder og et variert kultur- og fritidstil-
bud, vil gjøre fylket attraktivt. Ungdom spiller en sær-
lig viktig rolle i å sikre fornyelse og ettervekst i næ-
ringslivet gjennom nye bedriftsetableringer. De
sterke resultatene på området «ungt entreprenør-
skap i Østfold» er en ressurs som må tas vare på når
de unge skal ut i arbeid.

Miljøutfordringene vil påvirke næringslivets og andre
virksomheters driftsforutsetninger, gjennom strengere
miljøkrav og begrenset tilgang til, og høyere priser på,
energi og råvarer. På den annen side vil de som tilpas-
ser seg den voksende etterspørselen etter for eksem-
pel miljøvennlig energi, miljøteknologi og «uberørt»
natur, styrke sin konkurranseposisjon i et internasjo-
nalt marked. Det er bred enighet om at en forutsetning
for langsiktig og stabil vekst i næringslivet er at denne
baseres på en bærekraftig utvikling.

Østfolds sentrale beliggenhet, gode kommunika-

sjonsårer og naturkvaliteter er en styrke i forhold til å
tiltrekke oss kompetanse og kapital. Samtidig gir
dette et press på etablering og utbygging av mange
typer virksomheter, og konkurranse om de mest at-
traktive arealene. En bevisst arealpolitikk som balan-
serer tilgang til nødvendig areal for prioriterte akti-
viteter og sikring av et bærekraftig ressursgrunnlag
for framtiden, må utvikles.

Landbruket har en viktig posisjon som verdiskaper i
Østfold. Østfold er blant de fylkene som har best
forutsetninger for jordbruksdrift, bl.a. på grunn av
jordsmonn og gode klimaforhold. Østfold har 20%
av landets kornarealer og produserer nesten 40%
av det norske matkornet. Jordbruksarealene i fylket
er derfor særlig verdifulle. Østfold står også for en
relativt stor andel av slaktsvin-, egg og kyllingpro-
duksjonen og nesten halvparten av kalkunproduk-
sjonen i Norge. Verdiskapningen knyttet til produk-
sjon og foredling av landbruksprodukter er
betydelig. Samtidig har landbruket i Østfold med
mye åkerareal, store utfordringer knyttet til erosjon
og avrenning. Klimaendringene med mer nedbør og
mildere vintre krever at en setter økt fokus på disse
utfordringene.

Det har vært en trend at en stadig større del av den
arealkrevende industrien i fylket flyttes ut av landet,
og arbeidsplassene erstattes av hovedsakelig tje-
nesteytende virksomheter. Store industriarealer fri-
gjøres og kan transformeres til annen næringsvirk-
somhet, service- eller boligområder. Samlokalisering
mellom kunnskapsbaserte virksomheter og bo- og
serviceområder, gir mindre transportbehov og mer
attraktive miljøer å lokalisere seg i. Utvikling i byer og
bygdesentra blir sammen med fortetting et viktig
strategisk grep i arealpolitikken. Utvikling av kunn-
skapsbasert næring må prioriteres framfor arealkre-
vende virksomheter.
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17Verdiskaping

Utvikle samhandlingen innen og mellom kompetanse-
miljøer, næringslivet og det offentlige (Triple Helix). Ut-
vikling av innovasjonssystemer, nettverksbygging og
mobilisering til økt næringsrettet FoU-aktivitet.

Sterk satsning på kunnskapsbaserte nyetableringer
og fortsatt satsning på etablert industri som kunn-
skapsbedrifter.

Videreutvikle Østfold som foregangsfylke for anven-
delse av effektive produksjonsmetoder og industriell
design.

Utvikle, styrke og synliggjøre opplevelsesbasert pro-
duksjon og produkter.

Tilpasse næringslivet til de utfordringer og muligheter
som ligger i en økt satsing på klimagassreduserende
tiltak i Østfold.

Utvikle kompetansen innen internasjonalisering, han-
delstekniske forhold, språk og kultur.

Etablere offentlige og private internasjonale partner-
skap for å gjennomføre prosjekter knyttet til FoU, inn-
ovasjon og omstilling.

Videreutvikle landbruket i Østfold basert på en bære-
kraftig ressursforvaltning, der landbrukets kjerneområ-
der og landbruksarealenes næringsmessige verdi iva-
retas.

Sikre informasjonsflyt og samarbeid mellom utdan-
ningsinstitusjonene og mot arbeidslivet.

Stimulere til etablering av elev-, ungdoms- og stu-
dentbedrifter.

Utvikle og gjennomføre nye EVU-tilbud, tilpasset ar-
beids- og næringslivet, og øke andelen yrkesaktive i
befolkningen gjennom kompetansehevende tiltak.

Utvikle og styrke kompetansegrunnlaget i Østfold
med fokus på realfag, teknologi, innovasjon og nyska-
ping, herunder videreføre Kompetanseoffensiven.

Styrke samarbeidet mellom HiØ, UMB, Østfoldforsk-
ning og andre kompetanse- og forskningsinstitusjoner.

Utvikle kompetansehevende tiltak som bidrar til økt in-
tegrering og inkludering i arbeidslivet.

Bedre den rådgivning og karriereveiledning som gis
gjennom hele utdanningsløpet.

Profilere Østfolds kvaliteter som et godt bo-, arbeids-
og oppvekstfylke.

Delmål: Næringsutvikling
Østfold skal ha et internasjonalt konkurransedyktig og
bærekraftig næringsliv som kjennetegnes av robuste og
framtidsrettede virksomheter, med fokus på FoU, entre-
prenørskap, og regional og interregional samhandling.
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Delmål: Kompetanseutvikling
Østfolds virksomheter skal være sikret tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft. Fylket skal tiltrekke seg kompe-
tanse, parallelt med at innbyggernes eget kompe-
tansenivå økes i et samspill mellom næringsliv, utdan-
nings- og forskningsinstitusjoner og myndigheter, med
særlig fokus på FoU.

Samordne delregionens arealstrategier for å sikre
hensiktsmessige næringsarealer tilknyttet eksiste-
rende infrastruktur.

Legge til rette for næringskonsentrasjoner (klynger)
som har tilhørighet til hverandre.

Overføre transport av varer fra veg til jernbane og sjø.

Utvikle og samarbeide om regionale havner og fiskeri-
havner.

Sikre en effektiv og rask jernbaneforbindelse med til-
strekkelig kapasitet, herunder nytt dobbeltspor Oslo
– Ski og deretter videre til Halden. Knytte ytre og
indre Østfold sammen med en Østfoldring.

Sikre god standard på hovedvegene – herunder rask
utbygging av E18 og styrking av tverrforbindelsene.

Utvikle og sikre nytt sykehus på Kalnes god adkomst
fra alle deler av fylket.

Oppgradere vegnettet i byene gjennom utvikling av
bypakker/ Østfoldpakke fase 2.

Sikre at Moss lufthavn Rygge kan utvikles som inter-
nasjonal flyplass med konkurransedyktige rammevil-
kår, og utnytte etableringen av flyplassen til utvikling
av næringslivet.

Gjøre en felles innsats for at fylket skal være ledende
på å tilby god tjenesteinfrastruktur, herunder bred-
bånd, fjernvarme, robust kraftnett, rent vann, systemer
for gjenvinning av avfall m.m.

Sikre gass til Østfold og utvikle alternative energikil-
der.

Beholde et aktivt, tradisjonelt jordbruk i fylket som
basis for produksjon av kulturlandskap, mat og tre-
virke.

Støtte omlegging til økologisk drift, og øke økologisk
produksjon og omsetning.

Utvikle kompetanse og nettverk knyttet til bioenergi
fra landbruket.

Øke produksjonen av lokalt foredlet og kortreist mat,
og stimulere til samarbeid mellom produsenter og
næringsmiddelindustri.

Støtte tiltak for utvikling av kvalitetsskog, og bidra til
nettverksbygging og kompetanseheving på området.

Utvikle og styrke nye næringer med basis i landbruket,
herunder helse- og omsorgstjenester, kultur og økolo-
gisk turisme.

Delmål: Levende bygder
Østfold skal ha attraktive bygdesamfunn gjennom en
balansert vekst og utvikling i hele fylket, der utnyttelse
av bygdenes samlede ressurser bidrar til å sikre et fram-
tidsrettet og bærekraftig næringsgrunnlag.
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Delmål: Infrastruktur
Østfolds attraktivitet skal styrkes gjennom fortsatt utbyg-
ging og utnyttelse av de muligheter en effektiv, økono-
misk og sikker infrastruktur gir, sammen med tilstrekke-
lige næringsarealer og gode boområder.
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Hovedtema miljø
Hovedmål:
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima,
natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn
i offentlig og privat sektor.

Klimaperspektivet har et hovedfokus i fylkesplanen.
Norge har forpliktet seg til å bli karbonnøytralt innen
2030. 50 % av utslippsreduksjonene skal tas lokalt
i henhold til prinsippene i de nasjonale vedtakene.
Østfolds bidrag innebærer derfor en halvering av kli-
magassutslippene i forhold til 1990. Utslippene av
klimagasser i Østfold har økt med ca 8 % fra 1991
til 2006, og det er særlig innenfor transportsektoren
økningen finner sted.

Aktuelle utslippsmål på området vil kreve en omfat-
tende innsats i årene framover. Mye av arbeidet må
initieres sentralt, men det må også tas grep regio-
nalt og lokalt. En forutsetning for å kunne nå de opp-
satte målene er at det etableres et systematisk ar-
beid knyttet til samarbeid, finansiering, oppfølging,
registrering og rapportering.

Dagens arealkrevende bosettings-, arbeidsmønster
og livsstil har gitt en formidabel økning i personmo-
biliteten i samfunnet. Utvikling av et mer areal- og
transporteffektivt samfunn med høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon, er et viktig virkemiddel.
De viktigste enkelttiltakene er dessuten en kraftig
satsing på kollektivtrafikk, utbygging av fjernvarme
og lokale energiløsninger, enøk, utnyttelse av bio-
gass og energi fra avfall og gjødsel, økt kildesorte-
ring, samt en generell holdningsendring.

Østfold er et fylke med høyt utbyggingspress til
bolig- og næringsformål, transport og fritidsbruk.
Det fører lett til konflikter i forhold til matproduksjon
og biologisk mangfold når en skal omdisponere eller
ta i bruk nye arealer. Østfold forvalter en stor del av
landets matkornarealer og har et særlig ansvar for å
ta vare på dyrka mark. Med en fortsatt befolknings-
tilvekst og økonomisk vekst i fylket, vil konfliktgraden
forsterkes. Nødvendig vern av verdifulle arealer og
bedre arealutnyttelse krever nye grep innenfor areal-
planlegging, der utfordringene ses både på lang sikt
og i et regionalt perspektiv.

I Østfold finnes det ressurser som er dårlig utnyttet,
og som skaper unødvendig miljø- og ressursbelast-
ninger. Eksempler på dette er matavfall som kan ut-
nyttes til produksjon av biogass og deponigass. For
å nå nasjonalt mål om 75% gjenvinning innen 2010
og for å utnytte avfallsressursene bedre, bør det sat-
ses på mer materialgjenvinning.

Energiforbruket i husholdning, næringsbygg og in-
dustri er i stor grad basert på elektrisk kraft. Utfor-
dringen ligger derfor både i å redusere energiforbru-
ket, og i å erstatte fossilt brensel og elektrisk kraft til
oppvarming og produksjon, med fornybar energi ba-
sert på bioenergi og fjernvarme. Kommunene kan
bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av kli-
magasser, både i egen drift, gjennom arealplanleg-
ging og tilrettelegging for befolkningen, og ved å sti-
mulere andre aktører til å redusere sine utslipp. Det
er etablert et klimanettverk for kommunene i Østfold
som har som mål å revidere og utarbeide kommu-
nale energi- og klimaplaner.

Det har vært, og er, et spesielt fokus på foruren-
singen i de store vassdragene. Innen landbruk er
det fortsatt viktig å redusere avrenning av jordparti-
kler og fosfor til vassdrag, samt redusere utslipp av
klimagasser fra jordbearbeiding og gjødsling. Som
følge av implementeringen av forskrifter om rammer
for vannforvaltningen, er det nå opprettet vannområ-
deutvalg som bygger videre på de etablerte samar-
beidsforaene for vassdragene.

Selv om det settes i gang tiltak for å redusere klima-
gassutslipp, er det nødvendig å tilpasse seg de
klimaendringene som vil måtte komme. Framtidige
klimaendringer vil kreve beredskaps- og tilpasnings-
tiltak fra kommuner og statlige sektormyndigheter,
og stille nye krav til samfunnsplanleggingen.

Kulturminner og kulturmiljøer inngår også som et
viktig felt innenfor miljøområdet. Det blir utarbeidet
en egen Fylkesdelplan Kulturminner. Fylkesplanens
delmål er: Hensynet til kulturminner og kulturmil-
jøer, med deres egenart og variasjon, vektlegges i
samfunnsplanleggingen. Kulturminner og kulturmil-
jøer vernes, både som del av vår kulturarv og iden-
titet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursfor-
valtning. Nasjonal kulturminnepolitikk iverksettes
på regionalt nivå, og det legges til rette for at mang-
foldet av kulturminner, kulturmiljøer og kulturland-
skap skal stå sentralt i utviklingen av så vel fylket
som levende lokalsamfunn.
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Gjennomføre og forankre energi- og klimaplanlegging
i kommunene, bl.a. gjennom klimanettverk for Østfold.

Planlegge for å møte klimautfordringene, bl.a. ved
sårbarhets- og tilpasningsanalyser, og kommunale kli-
mahandlingsplaner. Ta hensyn til klimatilpasning i all
arealplanlegging.

Bevisstgjøre og bygge opp kunnskap i kommuner,
næringsliv og befolkning, i forhold til tiltak og adferd
som reduserer klimagassutslipp.

Redusere transportarbeidet gjennom samordnet
areal- og transportplanlegging, der transporteffekti-
vitet er førende for arealdisponeringen.

Øke arealutnyttelsen i byer og tettsteder gjennom for-
tetting og transformasjon av bebygde arealer og høy
utnyttelse i nye områder.

Overføre transportaktivitet fra bil til kollektive trans-
portløsninger, bl.a. ved økt satsing på kollektivtrafikk,
og utvikling av kollektivknutepunkter og parkerings-
strategier.

Overføre transportaktivitet fra bil til gange og sykkel
på korte turer, bl.a. ved å satse på et godt utbygd nett
av gang- og sykkelveger.

Utvikle gode konsepter for byutvikling basert på god
funksjonalitet og fortetting med kvalitet, i et klima- og
helseperspektiv.

Etablere infrastruktur for bruk av fornybare og miljø-
vennlige drivstoff i kjøretøyer, herunder gass.

Satse sterkere på enøk i nye og eksisterende byg-
ninger, samt industri.

Økt satsing på fornybar energi, herunder bioenergi
fra landbruket og organisk avfall.

Bedre gjenvinningssystemer og etablere felles inn-
samlingssystemer for sortering av avfallet i kommu-
nene. Økt satsing på materialgjenvinning.

Gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av lystgass
og tap av CO2 fra landbruksjord.

Delmål: Klima og energi
Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030, og
innen 2020 skal klimagassutslipp ligge 20% under
2005-nivå. Minimum 50% skal tas gjennom lokale til-
tak. Innen 2012 skal det oppnås en reduksjon i klima-
gassutslippene på 10% i forhold til 2005-nivå.
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Kartfeste og digitalisere data om biomangfold til bruk
i planleggingen.

Bekjempe fremmede arter som truer fylkets stedegne
biomangfold.

Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig
miljø-, energi- og klimaprofil.

Stimulere produsenter og leverandører til utvikling av
mer miljøtilpassede løsninger.

Økt satsing på miljøsertifisering innen både offentlig
og privat virksomhet, herunder styrke samarbeidet i
Miljøfyrtårn Østfold.

Vern av dyrket mark ved kompakt by- og tettstedsut-
vikling, hvor potensialet for transformasjon og fortet-
ting av allerede omdisponerte arealer utnyttes før dyr-
ket mark settes av til utbyggingsformål.

Bedre dokumentasjonen av arealverdier og arealbruk
i fylket, bl.a. gjennom arealregnskap.

Styrke og sikre Østfolds grønnstruktur mot oppde-
ling, gjenbygging og oppsplitting i randsonene.

Områder som ligger nærmere vann og vassdrag enn
100 m skjermes for alle typer utbygging.

En streng praksis i kystsonen for å hindre nedbygging
og sikre god tilgjengelighet for allmennheten.

Beholde og tilrettelegge grønne områder rundt byer
og tettsteder for rekreasjonsformål.

Stimulere til å opprettholde og pleie kulturlandskapet

Sikre friluftsområder ved sjø og vassdrag til bruk for
allmennheten.

Legge rammer for vannforvaltningen, bl.a. gjennom fast-
setting av miljømål og utarbeiding av forvaltningsplanene.

Samordne gjennomføringen av tiltak i henhold til vedtatt
forvaltningsplan.

Delmål: Vannkvalitet i vassdragene
Alle vannforekomstene i Østfold skal forvaltes slik at de
får en god økologisk tilstand innen 2021.
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Delmål: Biologisk mangfold
Bevare levedyktige bestander av naturlig forekommende
arter og bevare mangfoldet i natur- og vegetasjonstyper i
fylket, samt stanse tap av biologisk mangfold innen 2010.

Delmål: Jordvern og grønnstruktur
Den årlige omdisponeringen av dyrka mark i Østfold
skal minst halveres innen 2010. Fram mot 2020 skal
den årlige avgangen av dyrka mark reduseres til et
absolutt minimum, og holdes på dette nivået til 2050.

Delmål: Bærekraftig forbruk
Øke miljøvennlige varer og tjenesters andel av forbruket
i Østfold.

Miljø
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Prioriterte oppfølgingsområder

Noen typer strategier finner vi igjen under alle de 3
hovedtemaene og de kan derfor bidra til å oppfylle
flere av målene i planen. Disse vil være særlig viktige
for å kunne utvikle Østfold i den retningen vi ønsker,
og bør derfor prioriteres særskilt i den første 4-års-
perioden og i oppfølgingen av planen. Det er opp-
summert 3 slike prioriterte oppfølgingsområder –

1. Kompetanseutvikling
2. Fortetting, byutvikling og vern
3. Transport og fysisk aktivitet

1. Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling er grunnleggende på alle områ-
der. For Østfold er heving av kompetansenivået særlig
viktig for at både næringslivet og arbeidstakerne skal
kunne ta del i omstillingene i samfunnet. En omstilling
mot et mer kunnskapsbasert næringsliv er nødvendig
for å bidra til verdiskapingen, samtidig som dette er en
av forutsetningene for å oppnå en gjennomgående
bedre helsetilstand i befolkningen.

Miljø- og klimaendringer reiser nye utfordringer som
krever ny kompetanse, både hos myndighetene, hos
næringslivet og den vanlige forbruker. På levekårs- og
folkehelseområdet er det behov både for å skaffe mer
kunnskap om situasjonen i befolkningen, og spre
kompetanse om arbeid med et bredt folkehelseper-
spektiv innenfor alle områder.

2. Fortetting, byutvikling og vern
Fortetting og byutvikling er det viktigste plangrepet
for å redusere energibruken og dermed utslipp av
klimagasser. Strategiene på dette området omfatter
både arealbruk, utvikling av attraktive bolig- og næ-
ringsområder, utvikling av infrastruktur og drift av
kollektivsystemet.

Funksjonelle og fortettede byer og tettsteder gir ikke
bare miljøgevinster, men er også viktige for verdiska-
pingen. Ved å tilby gode bo- og leveområder og
samtidig tilby næringslivet utviklingsmuligheter og
god lokalisering i byer og tettsteder, gjøres Østfold
attraktivt, noe som kan trekke til seg ønsket kompe-
tanse. God bevaring og forvaltning av verneverdig
bebyggelse i byene styrker byenes individuelle his-
torie og identitet. Dette bidrar også til gode og at-

traktive bymiljøer. Samtidig vil tett utbygde byer og
tettsteder, der grønnstrukturen er ivaretatt, skape
grunnlag for aktive nærmiljøer og bedre folkehelse.

Vern av arealressurser er nødvendig for å ta vare på
verdifulle områder for framtida. Dette dreier seg ikke
minst om vern av jordressursene. Men vern av area-
ler har også et videre perspektiv. Å sikre kultur-
minner, helhetlige kulturlandskap og leveområder for
biologisk mangfold, kombinerer vern av umistelige
verdier for framtiden med sikring av frilufts- og rekre-
asjonsområder. Tilgjengelig kystlinje og uberørte
sjøer og vassdrag, er sammen med skog og marka-
områder unike verdier som må tas vare på. Disse
arealressursene har også betydning for folks helse.
Vern og skjøtsel av natur- og kulturlandskap har
samtidig stor betydning for vår egen og andres opp-
levelse av fylket, og derigjennom også for fylkets
identitet. Å ivareta Østfolds vakre kulturlandskap er
en sentral forutsetning for reiselivssatsingen i fylket,
samtidig som det vil ha stor betydning for å kunne
tiltrekke seg både etablerere og kompetente ar-
beidstakere. «Handlingsplan for Østfolds kulturland-
skap» er et bidrag til å opprettholde et åpent og va-
riert kulturlandskap med de miljø-, landskaps- og
estetiske verdier dette innebærer for Østfold.

Østfold inngår i Østlandsområdet og har sluttet seg
til Osloregionens strategi for samordnet areal- og
transportplanlegging. Denne legges til grunn for ut-
viklingen i Østfold. Her står prinsippet med en fler-
kjernet by- og tettstedsutvikling sentralt. I dette inn-
går at byene skal være viktige motorer i utviklingen
av fylket, og at det utvikles konsepter for byutvikling
med god funksjonalitet. Andre tettsteder med mulig-
heter for god kollektivbetjening skal styrkes som ste-
der for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal ser-
vice. I spredtbygde strøk kan bosettingsmønsteret
opprettholdes. Nedre Glomma utvikles som storby
og viktig tyngdepunkt.

3. Transport og fysisk aktivitet
En regional arealstrategi for fylket, som samordner
arealbruken med transporteffektivitet som bære-
bjelke, vil i tillegg til å redusere transportomfanget
bidra til å øke kollektivandelen og andelen som går
og sykler. Det er nødvendig å ha fokus på behovet
for ny transportinfrastruktur og mulighetene for reali-
sering av dette ved revisjon av fylkesplanen.

20
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Prinsippet om økt tilgjengelighet og mobilitet står
også sentralt i Osloregionens areal- og transport-
strategi. Effektive transportløsninger legger til rette
for økt mobilitet, som gir mulighet for geografisk ut-
videlse av arbeidsmarkedene. Dette gir en regionfor-
størring og bidrar til å øke Osloregionens konkurran-
sekraft, og er derfor positivt for verdiskaping og
sysselsetting. En forutsetning for at dette skal skje
på miljøvennlig måte er imidlertid at transporten
skjer med tog / bane, eller eventuelt med buss.
Transport over kortere avstander bør i størst mulig
grad skje til fots eller på sykkel.

Overgang fra privatbilisme til kollektivtrafikk og
gange / sykling vil øke folks fysiske aktivitet og være
viktige bidrag til så vel utslippsreduksjon som folke-
helse. Fortettingsstrategien vil, kombinert med ut-

bygging av gang- og sykkelveger, legge til rette for
en slik utvikling. Også utvikling av kollektivtilbudet vil
kunne bidra i samme retning. En forutsetning for at
denne strategien skal lykkes er at det satses økono-
misk på de nødvendige infrastrukturendringene,
både fra statlig og regionalt hold.

Arealplanleggingen er også viktig i denne sammen-
heng. Ved å sikre skog og markaområder kan det
legges til rette for, og utvikles, en kultur for økt fysisk
aktivitet. Samtidig som forholdene legges fysisk til
rette for gående og syklende, må det gjøres stimule-
rende tiltak for å heve det fysiske aktivitetsnivået.
Dette vil bl.a. kunne skje gjennom folkehelsearbei-
det. Det er en viktig utfordring i denne sammenheng
å få nye grupper, bl.a. innvandrere, til å benytte fri-
lufts- og markaområder i større grad.
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En bærekraftig utvikling
Hovedhensikten med en arealstrategi i fylkesplanen
er å forvalte arealene slik at vi når målene for Øst-
folds utvikling innenfor levekår og folkehelse, verdi-
skaping og miljø. Et hovedgrep er å avklare de
langsiktige fysiske grensene mellom by- og tett-
stedsområdene og omlandet. Arealstrategien skal
ha et 40-årsperspektiv for å skape et tilstrekkelig
langsiktig og overordnet perspektiv som grunnlag
for en forutsigbar og god arealforvaltning. Arealstra-
tegien erstatter rullering av tre fylkesdelplaner for
samordnet areal- og transportplanlegging (ATP) for
delregionene Indre Østfold, Mosseregionen og
Nedre Glomma. I tillegg omfattes Halden av fylkets
arealstrategi.

Et viktig grep i fylkesplanens arealstrategi er å se re-
gionalt på arealene, slik at kommunene oppnår en
samordning og ser utover egne kommunegrenser
når det planlegges. Når det gjelder klimaforvaltning,
forvalting av naturressurser, kulturminner og kultur-
landskap, hensiktsmessig planlegging av infrastruk-
tur og styrking av regionens konkurranseevne, er re-
gionalt samarbeid og samordning en nødvendighet i
dagens samfunn.

Kommunene har ansvaret for arealforvaltningen. Fyl-
kesplanens arealstrategi er derfor veiledende for
kommunenes planlegging. Selv om fylkesplanen og
arealstrategien er veiledende har både fylkeskom-
munen og fylkesmannen (regional stat) rett til å gi
innsigelser hvis en kommune ikke følger planen i sin
lokale arealforvaltning. Da må kommunen enten
rette kommuneplanen slik at den følger fylkesplanen,
eller det må megles fram en felles forståelse. Kom-
mer man ikke fram til en løsning blir konflikten av-
gjort av Miljøverndepartementet. For blant annet å
redusere risikoen for innsigelser, og dermed øke for-
utsigbarheten for offentlige og private aktører, har
fylkeskommunen hatt betydelig fokus på medvirk-
ning i utformingen av ny fylkesplan.

Arealstrategien er et av flere virkemidler for å oppnå
fylkesplanens mål. Arealstrategien er en del av fyl-
kesplanen og rulleres derfor sammen med denne
hvert fjerde år. Forutsetninger for rullering av areal-
strategien omtales i eget avsnitt til slutt i denne
delen.

Mer enn 100 000 nye innbyggere
Etter en periode med svak utvikling har befolknings-
veksten i Østfold fra sist på 90-tallet igjen tatt seg
opp, og ligger nå på nærmere 1% årlig. Befolk-
ningsveksten har vært høyest i kommunene som lig-
ger nærmest Oslo, langs hovedvegene og i enkelte
kystkommuner. For fylket sett under ett var utpend-
lingen i 2006 nesten fire ganger større enn innpend-
lingen. Internt i fylket øker pendlingen, slik at ar-
beidsmarkedene innenfor de fire regionene i fylket
gradvis blir mer integrert.

Nesten 3/4 av befolkningen i Østfold bor i de 6 by-
kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss,
Askim og Mysen. Llikevel bor om lag 40% av befolk-
ningen spredt. Tettstedsarealet pr. innbygger, som i
2007 var ca 692 m2, stiger fremdeles svakt i fylket
som helhet. Hvor mye tettstedsareal en region bru-
ker per innbygger indikerer hvor effektivt man har ut-
nyttet arealene, lavt tall betyr høy arealeffektivitet.
Trafikkveksten på hovedvegnettet har vært betydelig
sterkere i Østfold enn i Oslo/Akershus, til tross for
at befolkningsveksten i disse områdene er langt
høyere. Kollektivtransporten i Østfold har i dag en
markedsandel på kun ca 6%.

Befolkningsprognosene tilsier en befolkningsøkning
på litt over 40% innen 2050. Forenklet kan vi gjerne
si at fylket skal håndtere en vekst på mer enn
100.000 nye innbyggere i et «40-årsperspektiv».
Poenget er ikke om et slikt tall vil bli nådd i 2040

23

En prognose er en faglig forutsigelse om en
fremtidig utvikling. Befolkningsprognoser er
en statistisk framskrivning av befolkningsutvik-
lingen basert på tall tilbake i tid og korrigert for
kjente demografiske endringer som kommer,
som levealder, flyttemønster eller befolknings-
struktur. Over et langt tidsrom, som 40 år, øker
sannsynligheten for uforutsette endringer som
kan forårsake store samfunnsomveltninger,
som krig, pandemier eller økonomiske depre-
sjoner. Prognosene har derfor kun høy grad av
sannsynlighet under forutsetning om at utvik-
lingen er stabil. Det må derfor også tas høyde
for uforutsette, plutselige endringer gjennom
beredskapsplanlegging.

Hvor sikker er befolkningsprognosene?
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eller 2060, men at det etter all sannsynlighet en
gang vil skje og at planleggingen derfor alt i dag bør
ha dette for øye.

Modell for arealforvaltningen i Østfold
Som et første ledd i utviklingen av en arealstrategi
for Østfold laget Asplan Viak fem ulike utviklingsmo-
deller for arealbruk i Østfold, for å synliggjøre konse-
kvenser av ulik utnytting av arealene i et lengre per-
spektiv og på et prinsipielt nivå. Premissene for
modellene var at de skulle være realistiske, men til-
strekkelig forskjellige til at de kunne danne grunnlag
for strategiske beslutninger.

Det ble laget følgende utviklingsmodeller:
1. Kommuneplanmodell (referansemodell)
2. Vernemodell
3. Transporteffektivitetsmodell
4. Markedsmodell
5. Klimamodell

Til grunn for valget av utviklingsmodell ligger konse-
kvensvurderinger av arealbruk opp mot målene i fyl-
kesplanens samfunnsdel, Osloregionens areal- og
transportstrategi og Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging. Hensik-

ten var å finne den utviklingsmodellen som samlet
ga best måloppnåelse.

Det er i modellene lagt til grunn at arealutnyttelsen
per person om 40 år er omtrent som dagens. Det er
også lagt inn en høyere arealutnyttelse for å illus-
trere effekten. For samtlige modeller vil arealbelast-
ningen og konfliktene bli mindre og klima- og folke-
helsegevinstene større, hvis det økonomiseres mer
med arealene.

Konsekvensanalysen viser at transporteffektivitets-
modellen gir den beste måloppnåelsen. Denne mo-
dellen er derfor lagt til grunn for arbeidet med areal-
strategien. Det er imidlertid lagt inn premisser om
hensynstaking til vern og eksisterende bosettings-
mønster, som innebærer at det er en videreføring av
prinsippet om «samordnet areal- og transportplan-
legging» som legges til grunn for planen. Hensikten
er å planlegge for å oppnå et bærekraftig utbyg-
gingsmønster, etter følgende prinsipper:

Arealkonflikter
De største byene i Østfold ligger på eller sør for
Raet, en markert landskapsformasjon fra istiden.
Bosetningshistorien i fylket henger nøye sammen
med de naturgitte forutsetningene her. Spesielt ty-
delig ser vi dette av de mange og mangfoldige kul-
turminnene og kulturmiljøene, på og sør for Raet.
Byene og tettstedene ligger omkranset av store,
sammenhengende kulturlandskap og noen av lan-
dets mest betydningsfulle kulturminner, verdifulle
jordressurser til produksjon av matkorn, og av store
rekreasjonsarealer i skog. Byenes vekst kommer fort
i konflikt med ivaretakelsen av disse verdiene.

24

• Utbyggingsmønsteret i regionen skal ba-
sere seg på eksisterende sentra og infra-
struktur i kommunene

• Byene skal styrkes ytterligere som naturlige
sentra og knutepunkt.

• Fortetting, transformasjon og arealøkonomi-
sering, framfor å ta i bruk urørte naturområ-
der eller dyrka mark.

• Tilrettelegge for miljøvennlige transportløs-
ninger og redusert bilbruk.

• Samle og minimalisere naturinngrep, sam-
lokalisering.

Prinsipper for et bærekraftig utbyggings-
mønster

Illustrasjon: Asplan Viak
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Østfoldkysten er Oslonær og solrik. Her er tettheten
av fritidsbebyggelse stor. Privat fritidsbebyggelse
kan bidra til å hindre allmennhetens tilgang til kyst-
områdene. Samtidig er kystsonen rik på biomang-
fold som er utsatt for et stort press. Forvaltningen av
kysten og hundremetersbelter langs sjø og vass-
drag møter derfor på mange utfordringer.

Det har de siste 30–40 åra vært en eksplosiv vekst i
bebygd areal, både i Østfold og i landet totalt.
Spredningen av bebyggelsen og gjennomgående
lav utnyttelsesgrad har ført til økt bilbruk og et ut-
byggingsmønster som både er dyrt å drive, og som
medfører betydelige ulemper for miljø og folkehelse.
Mange av disse effektene er av lokal karakter, mens
andre konsekvenser må sees i en global/ nasjonal
sammenheng. For eksempel disponerer en del av
befolkningen ikke egen bil. Spredningen av boliger
og funksjoner fører til at disse kan bli isolerte fra vik-
tige tilbud i lokalsamfunnet. Utslipp av klimagasser
som CO2 har virkning for drivhuseffekten globalt, og
nedbygging av verdifulle jordressurser påvirker mat-
vareberedskapen.

Utbyggingsmønsteret dannes av de overordnede
strukturene i bebyggelse og transportsystemer. Are-
albruken påvirker produksjonsgrunnlaget, det biolo-
giske mangfoldet og kulturmiljøer. Det er en nær
sammenheng mellom arealbruk og transport. For-
enklet kan det sies at det er arealbruken som skaper
transportbehovet.

Fortetting og mindre transportomfang
Det forventes strengere krav til jordvern og begren-
singer av klimagassutslipp fra sentrale myndigheter i
årene som kommer. Norge urbaniseres fortsatt, og
byene på det sentrale Østlandet vokser. For både
klima og vern er satsing på vekst i byene den mest
effektive strategien, siden det er her arealeffektivite-
ten og potensialet for kollektivtrafikk, gange og syk-
ling til arbeidsplasser og tjenester er høyest. Plan-
forslaget legger opp til høyest vekst i by-/region- og
områdesentre, og en lavere vekst i lokalsentrene for
å understøtte en slik utvikling.

Arealutnyttelsen i byene og tettstedene må legge til
rette for et bedre gang- og sykkelvegnett og et
bedre kundegrunnlag for kollektivtrafikken. Dette
krever at det bygges tettere i byene og at sentrums-
funksjonene (inkludert bydelssentra) styrkes, slik at
det finnes gode tilbud innenfor korte avstander fra
der man bor. Det må legges til rette for innfartspar-
kering ved kollektivknutepunkter i utkanten av by- og
tettstedsområdene. Lokalt tilpassede transportløs-
ninger er viktig for øvrig i hele fylket.

Det beste jordvernet er på lang sikt fortetting og
vekst i byer. Satelittutbygging av boligfelt på skog-
kledde åser i utkanten av byer og tettsteder må unn-
gås, da det er vanskelig å etablere kollektivtrafikk til
eller lokalt servicetilbud i disse. Dette betyr ikke at
det bare skal bygges høyblokker i Østfolds byer og
tettsteder, men at tiltak som transformasjon av
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Fra Tunejordet, Sarpsborg. Foto: Kjersti Stenrød
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ubrukte næringsarealer, trafikkarealer, samt bedre
utnyttelse av arealene, for eksempel ved krav om
underjordiske parkeringsplasser osv, blir viktig fram-
over. Slik reduseres nedbyggingen av verdifulle jord-
ressurser, og slik bevares rekreasjonsområder rundt
byene innenfor akseptabel avstand også for de som
bor sentralt.

Det er viktig at fortetting, transformasjon og areal-
økonomisering gjøres etter lokal kjennskap til
byenes funksjonalitet, biologisk mangfold, kultur-
minner og kulturmiljøer. Fortetting må dessuten skje
slik at det fortsatt er tilgjengelig gode leke- og
oppholdsarealer der folk bor, med gode estetiske,
fysiske og sosiale kvaliteter som fremmer trivsel og
forebygger kriminalitet, og skjermer fra støy og for-
urensing.

Det er ingen fasit på hvor tett man kan bygge før det
går ut over sosial og estetisk kvalitet, men det er
ikke vanskelig å finne tettere bygde byer i Norge
eller Skandinavia som har gode kvaliteter. Likevel er
det vanskelig å se at en befolkningsøkning på mer
enn 100 000 nye innbyggere kan skje uten å ta i
bruk ubebygde arealer, også på grunn av eksiste-
rende utbyggingsmønster som legger rammene for
byutviklingen. Konflikter om arealene kommer vi der-
for ikke utenom. Men en god planlegging med med-
virkning bidrar til en forutsigbar og rettferdig be-
handling av de berørte arealinteressene, og kan
avklare mange konflikter i forkant.

Spredt utbygging i en større sammenheng
Det er stor etterspørsel etter tomter nær hav og sjø,
og det er derfor attraktivt å utvikle nye enkeltstående
hytte- og boligprosjekter på slike arealer. I et 40-års-
perspektiv vil slike enkeltprosjekter til sammen for-
bruke uforholdsmessig store arealer hvis utbyg-
gingstakten opprettholdes. Spredt utbygging øker
transportbehovet med privatbil og fører over tid til en
nedbygging av sammenhengende jordbruks-, kultur-
landskap og rekreasjonsområder, og kan utgjøre en
trussel mot det biologiske mangfoldet. Dette er også
svært kostnadskrevende for samfunnet. Spredt ut-
bygging må derfor reduseres til et minimum.

I tynt og spredt bebygde kommuner, uten store are-
alkonflikter og press på arealene, kan spredt utbyg-
ging godtas i et visst omfang. Andelen spredt ut-
bygging er derfor differensiert i fylket. Spredt
utbygging forutsettes styrt gjennom kommuneplan-
leggingen med vurdering i forhold til blant annet ek-
sisterende og framtidig bebyggelse og tjenestetil-
bud, og for å opprettholde «levende bygder».

En næringsstruktur for framtiden
Lokaliseringen av næringsvirksomheter skal skje
etter ABC-prinsippet som sier at virksomheter med
mange ansatte skal etableres ved kollektivknute-
punkt, mens virksomheter med få ansatte og mye
vare- og godstransport skal lokaliseres ved hoved-
vegnettet, godsterminal eller havn.

Ulike virksomheter ønsker å etablere lager- og pro-
duksjonslokalene nær hovedinfrastrukturen, for slik
å være synlige, ivareta effektiviteten og holde kost-
nadene lavere. Der kommer de ofte i konflikt med
jordvern-, kulturminne- og landskapsverninteresser.
Her ser vi også at næringer har ulike interesser: Rei-
selivsnæringen og landbruksnæringen har interesse
av store sammenhengende kulturlandskap, mens
andre næringer ønsker deler av de samme arealene
til lager eller produksjonsarealer.

Ved å peke ut regionale næringsområder til arealkre-
vende virksomhet og avlastningsområder for handel,
kan man begrense omdisponering av jordbruksarea-
ler. For de arealkrevende næringene vil defineringen
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Siden 80-tallet har handelsvirksomheten blitt
mer og mer bilbasert gjennom etablering av
store kjøpesentre i utkanten av byene. Regje-
ringen krever, gjennom en rikspolitisk bestem-
melse (RPB), at etablering og utvidelse av
kjøpesentre utenfor tettsteder og byer må er-
stattes av en styrking av sentrumsområder, slik
at utviklingen kan snus. Kjøpesenteretabler-
inger skal defineres gjennom regional plan,
det vil for Østfolds del bety Fylkesplanen.
Denne skal bygge opp om prinsippene for
transporteffektivitet. Handelsvirksomhet skal
styres mot sentrum. Enkelte handelsvirksom-
heter, som trelast/byggevarer, gartneri/hage-
sentre og biler/motorkjøretøy, hvitevarer og
møbler, kan imidlertid fortsatt plasseres uten-
for sentrumsområdene, på definerte avlast-
ningsområder. Skal styrkingen av sentrums-
områdene kunne skje må de skjeve
konkurranseforholdene mellom sentrum og
kjøpesenterområdene utlignes. Kommunene
bør derfor vurdere å samarbeide om regionale
parkeringsrestriksjoner for byområdene, som
også skal gjelde for eksisterende kjøpesentre
utenfor sentrum.

Kjøpesentre og handelsvirksomhet
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av slike områder føre til en forutsigbarhet for driften
og utviklingsmulighetene. En slik konsentrasjon vil
også gi disse virksomhetene fordeler gjennom sam-
lokalisering og synergieffekter, og en samlet ned-
gang i transportbehovet. Ved å legge krav om est-
etikk ved nybygging av næringsbygg utenfor og i
byenes randsoner, vil utviklingen oppleves som mer
positiv også sett fra reiselivsnæringen og lokalbe-
folkningens synspunkt, og bidra til å øke Østfolds
attraktivitet. Lokalisering av lager og industri bør skje
med nær tilgang på bane eller havn, så langt det er
mulig.

Byutvikling og samferdselsutfordringer
For kommunene kan det være krevende å bygge tet-
tere. Fortetting kan medføre høye kortsiktige kostna-
der. Flere mennesker som bor tettere krever god or-
ganisering, vedlikehold og utvikling av vegnettet,
kollektivfelt, fortau og sykkelfelt. I byene er plasse-
ring av jernbanestasjoner og godsterminaler viktig
for å få utløst god utnytting av byens funksjoner og
få mer trafikk over på bane og sjø. De økonomiske
gevinstene hentes ut på lengre sikt gjennom en
bedre utnyttelse av sosial og fysisk infrastruktur, og
gjennom helse- og miljøgevinster.

For å få til ønsket byutvikling må statlige og regio-
nale myndigheter slutte opp om utviklingen gjennom
sine prioriteringer til infrastrukturen. Transportsyste-
met er dessuten sentralt for å styrke konkurranse-
kraften i Osloregionen.

Den viktigste arena for strategiske vurderinger innen
samferdsel – både nasjonalt og regionalt, er proses-
sene omkring revisjonen av Nasjonal transportplan
(NTP). Østlandssamarbeidet og Osloregionen har i
sine innspill til NTP vektlagt at en satsing på jernba-
nen både for gods- og persontransport i kombina-
sjon med satsing på annen kollektivtransport og ut-
bedringer av stamvegene, ville være trendbrudd
som kunne gi et vesentlig bidrag til reduserte utslipp
av klimagasser. En forsering av utbyggingen av nytt
dobbeltspor Oslo-Ski og videre på Østfoldbanen er
avgjørende for en utvikling hvor togtilbudet kan gi
biltrafikken reell konkurranse. Jernbanetraseen for
dobbeltsporet og lokalisering av stasjoner må tas
inn ved rullering av kommuneplanene. Det bør fore-
tas nødvendige planmessige avklaringer slik at dette
ikke forsinker framføring av dobbeltsporet.

For å styrke den regionale konkurranseevnen må fyl-
ket knyttes bedre sammen, og da er den interne
pendlingen og tverrforbindelsene mellom indre og
ytre Østfold viktig. E6 og E18 er hovedferdselsårer
og har stor betydning for verdiskapingen i fylket.

E18 må ferdigstilles snarest. For å bedre binde sam-
men Østlandet og slik avlaste hovedstadsområdet
bør tverrforbindelsen mellom E6 og E18 via Moss-
Horten omklassifiseres til stamveg. Avklaring av øv-
rige samferdselsprosjekter i fylket, som bru over
Glomma i Fredrikstad, eventuell ombygging av øv-
rige tverrforbindelser til stamvegstandard, samt ny
havnevei til Årvoll i Rygge, forutsettes avklart
gjennom konseptvalgutredninger eller andre pro-
sesser med bred lokal og regional medvirkning. Fyl-
kesplanens mål for klima, jordvern og by- og tett-
stedsutvikling legges til grunn for disse prosessene.

Utviklingen av Moss Lufthavn Rygge er sentral for
kontakten med utlandet, flyplassrelatert næringsliv
og turisme. Havneanleggene er viktige for godstra-
fikken i fylket. Økt sjøtransport kan bidra til å redu-
sere miljøutfordringer knyttet til arealbruk på land.
Havnesamarbeid vil gi fordeler for tilbud, kvalitet og
kostnader i forvaltningen av havneområdene og vil gi
en mer stabil og profesjonell drift. Slikt samarbeid
bør derfor vurderes på nytt av eierkommunene.

27

Fr
a
A
lv
im
,S

ar
ps

bo
rg
.F

ot
o:

Fr
ed

rik
N
or
la
nd

/Ø
FK

xxxxx Fylkesplan :Layout 1 03-04-09 13:57 Side 27



A
re
al
st
ra
te
gi

Det vurderes fra mange hold å etablere et høyhas-
tighets jernbanenett i Norge. En av strekningene
som vurderes som å kunne gi reell konkurranse til
flytrafikken, er Oslo – København. Foreløpige signa-
ler fra sentrale myndigheter er imidlertid negative.
Hvis dette skulle bli aktuelt senere må vurderinger
rundt arealbruken gjøres ved revisjon av arealstrate-
gien.

Av forslagene til ny Nasjonal Transportplan (NTP)
er utsiktene til flere midler begrenset. Det er derfor
en samlet utfordring for fylket å finne muligheter for
alternative finansieringsløsninger. Samtidig er det
avgjørende at også nasjonale myndigheter følger
opp ambisjonene i fylkesplanen når det gjelder mid-
ler til infrastruktur. Til grunn for dette må det ligge en
erkjennelse av hvor avgjørende infrastrukturen er for
at fylkesplanen kan bli et sentralt virkemiddel for å
nå de nasjonale målene innen bl.a. klimagassreduk-
sjon og jordvern. Til grunn for revisjonen av fylkes-
planen og arealstrategien ligger derfor status for
infrastrukturen i Østfold.

Forslag til regionale plankart
Det er laget et fylkesplankart og fem regionkart. Re-
gionkartene er også knyttet til de regionale strategi-
ene og presenteres derfor sammen med disse i ka-
pitler for hver region. Fylkesplankartet er overordnet
og viser hovedstrukturene i arealstrategien for Øst-
fold, med basis i samfunnsdelens mål, transportef-
fektivitetsmodellen og med hensyn til vern og eksis-
terende bosettingsmønster.

Den langsiktige grensen mellom by- og tettsteds-
områdene og omlandet tar utgangspunkt i fylkes-
planens senterstruktur, som er videreutviklet fra
fylkesdelplaner for samordnet areal- og transport-
planlegging og utviklingsplaner for regionene. En
slik grense er trukket for by- og regionsentre og for
område-/kommunesentre. Lokalsentre er kun mar-
kert med et symbol. I lokalsentra tillates vedlike-
holdsutbygging etter egne retningslinjer.

Senterstrukturen framgår i kartene på denne måten:
• By-/regionsentre – avgrenset med langsiktig

grense og vist med arealformål gjeldende/framti-
dig tettbebyggelse

• Områdesentre – avgrenset med langsiktig
grense og vist med arealformål gjeldende/framti-
dig tettbebyggelse

• Lokalsentre – markeres med symbol

To kommunesentre skal avgrenses gjennom en
prosess mot første rullering av fylkesplanen. Disse
sentrene er markert med et eget symbol.

Kommunene har ulike definisjoner av sin senter-
struktur, hvilket har ført til ulik oppfatning og prakti-
sering av de ulike senternivåene. Fylkesplanen har
nå laget en felles senterstruktur for fylket med tre
nivåer. Mindre sentre på et fjerde nivå må eventuelt
defineres av kommunen selv. Kommunene oppfor-
dres til å harmonisere sin senterstruktur til fylkespla-
nen, slik at det etableres en felles forståelse av be-
grepene i fylket.

Forslagene til kart tar utgangspunkt i eksisterende
tettsteder definert av SSB, kommuneplanene, prin-
sippet om transporteffektivitet og innspill fra lokale,
regionale og statlige myndigheter.
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Hovedelementer i fylkesplankartet er:
• En regional senterstruktur legger grunnlaget
for hvilke byer og tettsteder som skal ha
høyest vekst og flest funksjoner

• Langsiktige grenser mellom byer/område-
sentre og omland, som angir byenes og tett-
stedenes arealutvikling i et 40-årsperspektiv

• Overordnet struktur for landbruksområder,
kulturlandskap og regional grønnstruktur

• Hovedstruktur i transportmønsteret

De fem regionkartene har disse
elementene:
• Nåværende tettbebyggelse, som viser da-
gens tettstedsareal og vedtatte kommune-
planer. Formålet tettbebyggelse omfatter
både utbyggingsformål og grønnstrukturfor-
mål.

• Framtidig tettbebyggelse, som viser areal-
bruk i et 40-årsperspektiv utover «nåvæ-
rende tettbebyggelse».

• Symbol for lokalsentre
• Symbol for områdesentre som skal avgren-
ses

• Regionale næringsområder for å samle are-
alkrevende næringer i hver region.

• Landbruks-, Natur- og Friluftsområder (LNF),
som viser omlandet utenfor tettbebyggelsen

• Infrastruktur
• 100m-beltet langs sjøen
• Rikspolitisk retningslinje Oslofjorden (RPR-
O), som gjelder bruk og vern av kystområ-
dene
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Det er laget utfyllende retningslinjer til plankartene.
Lokalsentrenes arealbruk reguleres av retnings-
linjene i planen. Bydelssentre og grendesentre
avgrenses av kommunene etter eget behov i kom-
muneplanene. Spredt utbygging forstås som bebyg-
gelse i omlandet utenfor fylkesplanens senterstruk-
tur. Bebyggelse knyttet til lokalsentrene som ligger i
omlandet forstås altså ikke som spredt utbygging,
men som vedlikeholdsutbygging. Vedlikeholdsut-
bygging av lokalsentre skal bidra til å opprettholde
et servicetilbud til befolkningen i distriktene, og er
viktig for å opprettholde levende bygder.

Kommunene skal bestemme omfang og lokalisering
av spredt utbygging i sine kommuneplaner, for ek-
sempel markert som ”grender”. Lokaliseringen skal
knyttes til eksisterende bebyggelse og infrastruktur,
med tilgang til skoleskyss, vann og avløp. Omfanget
er begrenset til de prosentvise totalrammene for
spredt utbygging som er satt for de ulike delene av
fylket i retningslinjene i fylkesplanen.

Langsiktig grense for by- og tettstedsområder
Et hovedgrep i planforslaget er å trekke langsiktige
grenser mellom by- og tettstedsområder og omlan-
det i fylket. Grensen trekkes i et 40-årsperspektiv.
Hensikten er å ivareta de store, sammenhengende
og høyproduktive landbruksarealene, kulturland-
skap, kulturminneområder og skogbelter, slik at na-
sjonale og regionale verneinteresser sikres. En tyde-
lig grense mellom utbygging og vern gir kommuner,
næringsliv og andre samfunnsaktører en større for-
utsigbarhet fra regionale myndigheter.

For å avgjøre hvordan de langsiktige grensene
skulle trekkes på plankartene ble det laget overslag
på forventet framtidig arealbehov i den enkelte re-
gion, med utgangspunkt i befolkningsprognoser og
dagens arealbruk. Deretter er forslag til utviklings-
retninger pekt ut, med utgangpunkt i eksisterende
tettsteder og gjeldende kommuneplaner. Den lang-
siktige grensen er enkelte steder satt med større de-
taljeringsgrad, for å markere viktige arealer kommu-
nene eller regionale/nasjonale myndigheter ikke
ønsker skal tas i bruk som by- eller tettstedsarealer i
40-årsperspektivet.

Den langsiktige grensen for by- og tettstedsområ-
der fastsettes gjennom to etapper:
1. Først ved de grenser som er fastsatt i fylkespla-

nens arealstrategi, ved kart og med de føringer
som framgår av retningslinjenes punkt 5 om sam-
ordnet areal- og transportplanlegging, utbyg-
gingsmønster og effektiv arealutnyttelse.

2. Deretter ved første rullering av kommuneplanene,

der det settes mer faste grenser for de arealer
som kan tillates utbygd i et 40-årsperspektiv i
henhold til fylkesplanens arealstrategi med ret-
ningslinjer og arealbegrensninger. Det er denne
grensen som etter formålet med planen skal ligge
fast i minimum 40 år. Også innenfor disse jus-
terte, langsiktige grensene skal det være grønt-
arealer og friområder, og det kan være innslag av
dyrket mark.

De ytre grensene som er satt i første etappe kan
bare endres dersom det ikke går ut over dyrket
mark, og dersom minst like store arealer tas ut av
planen et annet sted i regionen. I den nærmere fast-
settingen av grensen, skal det legges vekt på sam-
ordning av planene i hver kommuneregion.

Den langsiktige grensen er satt slik at det er romslig
med arealer innenfor. Det vil si at det er satt av større
areal enn det er beregnet behov for til by- og tettste-
dene, i forhold til vekstprognosene og fortettingspo-
tensialet. Dette er gjort for at kommunene skal få nok
handlingsrom til å vurdere de lokale forholdene
gjennom ordinære kommuneplanprosesser. Det er
også usikkerhet i metoden for beregning av arealer
på grunn av ulikt grunnlag fra og i kommunene.

Det er viktig å presisere at det er avgjørende for re-
gionale og statlige myndigheter at alle arealene
innenfor den langsiktige grensen ikke skal ses på
som utbyggingsområder. Det forutsettes at kommu-
nene sikrer verneinteressene innenfor grensene,
gjennom ordinær behandling av arealene etter plan-
og bygningsloven. Denne detaljeringen av arealbru-
ken må kommunene gjøre i løpet av første rullering
av kommuneplanene. Det forutsettes at kommunene
legger transporteffektivitetsprinsippet til grunn og
sikrer en høyere arealutnyttelse enn i dag. Kun en
viss andel av det arealet som er avsatt til by- og tett-
stedsområder, skal således ha utbyggingsformål i
kommuneplanene.

Flere områder innenfor den langsiktige grensen be-
rører kulturminneinteresser. Generelt gjelder derfor
at en eventuell utbygging av områdene skal skje
etter nøye utarbeidete kommunale detaljplaner hvor
det tas hensyn til ulike verneinteresser som kultur-
minner, biologisk mangfold og estetikk. Kommunene
oppfordres dessuten til å utarbeide en kulturminne-
plan med verneverdivurdering av bygningsmiljøer i
byer- og tettsteder. Innenfor de langsiktige gren-
sene skal arealene forvaltes av kommunene i tråd
med fylkesplanens retningslinjer. Disse skal sikre
arealeffektivitet, et bærekraftig utbyggingsmønster
og beredskapsmessige hensyn.
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De langsiktige grensene bør kun unntaksvis endres i
forbindelse med revidering av fylkesplanen hvis en
skal oppnå forutsigbarhet og langsiktighet. Slike
unntak er eksempelvis hvis en av grunnforutsetning-
ene, som for eksempel infrastrukturløsninger, ikke
kan oppfylles.

Rekkefølgebestemmelser
Erfaringen fra andre fylker med langsiktig perspektiv
på arealstrategien, er at rekkefølgen på utnyttelsen
av de nye arealene innenfor den langsiktige grensen
er avgjørende for en god by- og tettstedsutvikling.
Det er derfor laget rekkefølgebestemmelser som
deler arealene i tre kommuneplanperioder. Rekkeføl-
gen skal styre hvilke områder som tas i bruk, men
ikke veksttakten, innenfor disse områdene. Kommu-
nene må imidlertid sørge for å utnytte arealene ef-
fektivt slik at man ikke «går tom» for arealer innenfor
perioden. Kommunene foretar som hovedregel selv
disse vurderingene gjennom sine kommuneplanpro-
sesser.

I kartene er eksisterende tettsteder og gjeldende
kommuneplaner vist med arealformål «nåværende
tettbebyggelse». Disse arealene disponeres i første
kommuneplanperiode, mens arealene mellom disse
og den langsiktige grensen er vist med arealformål
«framtidig tettbebyggelse». I førstkommende kom-
muneplanprosess skal kommunene prioritere en
rekkefølge på de framtidige arealene for de to neste
kommuneplanperiodene. Rekkefølgebestemmelsen
blir altså som dette hvis kommuneplanperioden er
12 år:

1. kommuneplanperiode: 0–12 år – nåværende
tettbebyggelse

2. kommuneplanperiode: 12–24 år – framtidig tett-
bebyggelse, avgrenses i kommuneplanen

3. kommuneplanperiode: 24–40 år – framtidig tett-
bebyggelse, avgrenses i kommuneplanen

Enkelte arealer er på grunn av arealkonflikter aller-
ede bundet opp i forhold til kommuneplanperioder.
Dette vil framgå på kartet og omtales i regionkapit-
lene.

Regionale næringsområder
Regionale næringsområder avgrenses med langsik-
tig grense og nummereres på plankartet. Omtale og
retningslinjer for de regionale næringsområdene føl-
ger nummereringen på plankartet og beskrives nær-
mere under de regionale strategiene. Der hvor
regionale næringsområder ligger i tilknytning til
boligområder, avgrenser kommunene selv skillet
mellom disse. Kommunene bør utarbeide nærings-

planer gjennom regionalt samarbeid, som bl.a. ana-
lyserer behov og beskriver en funksjonsinndeling i
de regionale næringsområdene. Kommunene må
uansett detaljere både boligområdene og regionale
næringsområder nærmere i kommunedelplaner.

Eksisterende, mindre bolig- og næringsområder
som ligger utenfor de langsiktige grensene, anses
ikke som satsingsområder de kommende 40 årene i
tråd med transporteffektivitetsprinsippet. Disse mar-
keres derfor ikke i kartene. Kommuneplanene vil
imidlertid fortsatt gjelde og gir føringer for arealbru-
ken for slike områder.

Forutsetninger for rullering av
arealstrategien
Arealstrategien er utviklet for å bidra til å nå fylkes-
planens mål. Den er imidlertid basert på at hele Øst-
foldsamfunnet trekker i samme retning og bidrar
med sine respektive virkemidler. Det betyr at en vik-
tig forutsetning for rullering av arealstrategien er at
man ved gjennomgang av status og de prognoser
og verktøy som er brukt, kan vise at den fortsatt er
riktig utformet. Det kan således bli nødvendig med
justeringer i arealstrategien ved rullering hvert 4. år.

Det er laget en konsekvensvurdering som måler de
ulike grepene i arealbruken opp mot fylkesplanens
mål i samfunnsdelen. Det er naturlig at konsekvens-
vurderingen gjøres på nytt når fylkesplanen med
dens mål revideres hvert fjerde år. Det er da også
naturlig at prognoser for befolkningsutviklingen opp-
dateres. For arealstrategien vil også status for infra-
strukturprosjekter og kommunenes, eller regio-
nenes, arealregnskap ligge til grunn for revisjonen.
Andre aktuelle tema ved rullering av planen, er sen-
terstrukturen og regionale næringsområder.

Hvis kommunene oppnår en større endring av bo-
settingsmønsteret slik at flere enn beregnet boset-
ter seg i by- og områdesentre på bekostning av lo-
kalsentre og spredt utbygging, kan dette gi
grunnlag for en økning av arealene innenfor den
langsiktige tettstedsgrensen rundt byer og område-
sentre. Dette er særlig en aktuell problemstilling ved
neste rullering av fylkesplanen for kommunene i
Indre Østfold, som i dag har en stor andel spredt
bebyggelse.

Fylkesplanen og arealstrategien gir føringer for kom-
munene ved påfølgende rulleringer av kommunepla-
nene. De rullerte kommuneplanene som er resultat
av omfattende lokaldemokratiske prosesser, vil i
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neste omgang ligge til grunn for rulleringen av
fylkesplanen. Som følge av at de førstkommende
lokale kommuneplanprosessene er en viktig del av
utformingen av fylkesplanen, skal også rekkefølge-
bestemmelsenes utforming være tema for første
rullering av fylkesplanen.

Arealstrategien er utformet samtidig med at en ny
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre har trådt i
kraft, og samtidig med at det er blitt gjort endringer i
plan- og bygningsloven. Erfaringer fra kjøpesenter-
bestemmelsen og virkningen av den nye plandelen i
loven, kan gi grunnlag for revidering av arealstrate-
gien ved rullering av fylkesplanen. Vurdering av den

langsiktige grensen og rekkefølgebestemmelsene
kan gjennomgås på nytt før fire år er gått hvis Fyl-
kestinget ønsker å vedta regionale planbestem-
melser etter den nye plan- og bygningsloven. Dette
skal imidlertid ikke skje før etter at fylkesplanen har
virket en tid og kommunene er i gang med neste
kommuneplanrullering.

Viktige oppfølgingsområder fram til første rullering
av fylkesplanen er blant annet byutviklingsprosjekter
og prosjekter for samordnet rullering av kommune-
planer. Som følge av strengere nasjonale føringer
for kystsone og vassdragsnære områder, skal Kyst-
soneplanen for Østfold rulleres.
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Gjennom Fylkesplanen og regionalt utviklingsarbeid
fokuseres det på 4 regioner i Østfold: Mosseregio-
nen, Nedre Glomma, Indre Østfold og Halden.
Disse samarbeidsregionene fungerer også langt på
veg som funksjonelle regioner med felles arbeids-
og boligmarked (ABS-regioner). De 4 regionene har
imidlertid ulike utfordringer knyttet til så vel natur-
gitte forutsetninger som til beliggenhet, nærings- og
kommunikasjonsforhold.

Grunnlaget for en god utvikling i Østfold er en posi-
tiv utvikling i regionene. På samme måte er utvik-
lingen i den enkelte kommune avhengig av regio-
nens utvikling. Det er derfor viktig at kommunene i
hver region samarbeider om felles løsninger, og
gjennomføring av felles tiltak. Det er imidlertid viktig
å understreke at en positiv utvikling i Østfold også
forutsetter et bredt samarbeid i hele fylket, på tvers
av regiongrensene. Videre strekker samarbeidet seg
på utsiden av fylkets grenser mot Oslo, Akershus og
mot Sverige. Moss Lufthavn Rygge er en regional
flyplass som er viktig for hele fylket, men også utover
fylkets grenser.

Kommunene i hver region er avhengig av hverandre
og utfyller hverandre. De har imidlertid ulike funksjo-
ner og utviklingen vil skje etter prinsippet om fler-
kjernet struktur i henhold til Osloregionens areal- og
transportstrategi. Byene har en viktig rolle som «mo-
torer» for utviklingen og som pådrivere for regionalt
samarbeid, gjennom tilbud av kompetanse, arbeids-
passer, kulturarenaer, og som kommunikasjonsknu-
tepunkter.

Så vel i Mosseregionen, Indre Østfold som i Nedre
Glomma, er det etablert formelle samarbeidsorga-
ner gjennom opprettelsen av regionråd. Regionrå-
dene har en viktig rolle i arbeidet med regional utvik-

ling. Gjennom utviklingsavtaler med regionene gis
rådene en sentral funksjon i gjennomføringen av fyl-
kesplanen med handlingsprogram. Halden kom-
mune deltar på linje med regionrådene, og i tillegg
er det en egen utviklingsavtale med grensekommu-
nene Aremark, Marker og Rømskog.

En viktig del av fylkesplanen er derfor utarbeiding av
regionale strategier og regionale arealplaner som
danner grunnlag for felles handling og samarbeid.
Det har vært arbeidet med slik regional planlegging i
Østfold gjennom en del år i form av egne areal- og
transport-, eller utviklingsplaner. Disse planene
videreføres nå som en del av fylkesplanen. De regio-
nale strategiene skal danne en regional plattform for
kommuneplanleggingen og være grunnlag for utvik-
lingsavtalene med regionene og den regionale
delen av Fylkesplanens handlingsprogram.

De regionale strategiene skal bidra til å oppfylle fyl-
kesplanens målsettinger, og følger derfor samme
struktur som fylkesplanen med strategier innen
miljø, levekår og folkehelse. I tillegg er det for hver
region foreslått egne «gjennomgående mål og stra-
tegier» som fokuserer på særlig viktige samarbeids-
utfordringer i vedkommende region. For at ambisjo-
nene om fortetting i arealstrategien skal bli oppfylt
slik at målene for klima og folkehelse kan nås, forut-
settes det at strategiene for å løse infrastrukturfor-
dringene får tilslutning også fra nasjonalt hold. Det
forutsettes også at det settes av tilstrekkelig med
arealer til veg- og infrastrukturkorridorer. Gjennom-
føringen av strategiene følges opp gjennom de regi-
onale utviklingsavtalene. Fredrikstad og Sarpsborg
har potensial til å utvikle seg som en storbyregion i
Østfold og kan fungere som et tyngdepunkt for regi-
onen.
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Regionale strategier for
Mosseregionen

Mosseregionen består av kommunene Moss, Våler,
Rygge og Råde og har ca. 53 000 innbyggere. Det
sammenhengende byområdet strekker seg fra Moss
grense mot Vestby i nord og inn i Rygge. Rygge og
Råde kommuner deler dessuten Moss Lufthavn
Rygge. I sør grenser Råde til bykommunene Fredrik-
stad og Sarpsborg. Våler er den landlige innlands-
kommunen som strekker seg østover mot, og har
mange fellestrekk med, Indre Østfold.

Til sammen kan kommunene tilby et svært variert bo-
miljø fra landlige strøk, til kystsamfunn og typiske by-
attraksjoner. Denne variasjonen er det viktig å iva-
reta og videreutvikle gjennom regionalt samarbeid.
Regionen har erfaring med felles markedsføring og
profilering, regionalt samarbeid om miljø- og sam-
ferdselsprosjekter og næringsutvikling, og for øvrig
ambisjoner om tettere samarbeid om økonomifor-
valtning, kommunikasjonsteknologi og samfunns-
planlegging.

Mosseregionens beliggenhet nær Oslo og funksjon
som et transportmessig senter og knutepunkt, gir
regionen mange muligheter. Det gjør Mosseregio-
nen attraktiv for høykompetent arbeidskraft og gir
kulturvirksomheter og næringsliv et stort marked å
henvende seg til. Høykompetent arbeidskraft som i
dag pendler til Oslo ses også på som et potensial
for nyetableringer i Mosseregionen. Nærheten til
Høgskolen i Østfold og Universitetet på Ås er også
et godt utgangspunkt for rekruttering til framtidens
næringsliv.

Utfordringen for Mosseregionen er å videreutvikle
klyngeegenskapene som vekstmotor, stadig forbe-
dre miljø, bo- og levekvalitetene i regionen, og slik
opprettholde et selvstendig næringsliv, kulturtilbud
og identitet, til tross for at raskere transport gjør re-
gionen gradvis mer integrert som en del av det sen-
trale Osloområdet. Sentralt for bo- og levekvalite-
tene i regionen er Vansjø og Morsa-vassdragets
vannkvalitet. Denne er viktig for drikkevannsforsy-
ningen, samtidig som vassdraget er sentralt til rekre-
asjonsformål.

34 GJENNOMGÅENDE mål og strategier for
Mosseregionen
• Videreutvikle det regionale samarbeidet
gjennom regionrådet og samordning av
ulike virkemidler.

• Mosseregionen skal aktivt utnytte sin sen-
trale beliggenhet, gode kommunikasjoner
og nærhet til hovedstadsområdet i den stra-
tegiske utviklingen av regionen.

• Samarbeidet gjennom regionrådet skal
videreføres og videreutvikles.

• Økt fokus og felles struktur på medvirkning i
planleggingen i regionen (bruk av dialogmø-
ter).

Strategier for VERDISKAPING i
Mosseregionen
• Styrke utviklingen av opplevelsesnæringene
i Mosseregionen.

• Styrke Mosseregionen som utdanningssen-
ter for etter- og videreutdanning.

• Utvikle Moss til et maritimt knutepunkt i
Oslofjorden med et aktivt havnemiljø og
med etablering av maritime kunnskaps-
bedrifter.

• Moss Lufthavn Rygge skal bli et viktig virke-
middel for næringsvekst i Mosseregionen.

• Moss som regionsenter og hele Mosseregi-
onen, skal framheve og videreutvikle de kva-
liteter i regionen som berører næringsliv, inn-
byggere og gjester.

• Mosseregionen skal utvikle en effektiv trans-
portmessig infrastruktur, med god kollektiv-
dekning.

• Fokusere på miljøaspektet i næringsutvik-
lingen, blant annet i produksjon og produk-
tutvikling og i utviklingen av en bærekraftig
turisme.
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Arealstrategi
Mosseregionen er preget av høy vekst og stort
press på arealene. Både tettstedene, E6 og virk-
somhetene ligger og ekspanderer på, eller sør for,
Raet som samtidig tilbyr landets beste jordressurser
i beste klimasone. I Regional utviklingsplan for Mos-
seregionen ble det etablert en klar senterstruktur,
men utviklingen og presset på arealene langs E6
truer med å utvanne denne og danne en ny
«båndby».

På grunn av nærheten til Oslo forventes det at be-
folkningsveksten i Østfold prosentvis blir tyngst i
Mosseregionen. Antall innbyggere forventes å øke
med 30 000 innen 2050, hvorav de fleste vil bo-
sette seg i eksisterende tettsteder. Med de store
arealkonfliktene i regionen stiller det kommunene
overfor store utfordringer. Med dagens befolknings-
tetthet i tettstedsarealene vil man totalt trenge ca
11km2 nye tettstedsarealer. Ved beregning av nytt
tettstedsareal må de allerede vedtatte framtidige ut-
byggingsformålene i kommuneplanene (5,8km2)
inngå i det totale arealet. Hvis Mosseregionen snur
de siste års trend med økende arealforbruk og redu-
serer arealforbruket med 2,5m2 årlig per innbygger
de kommende 40 årene, tilsvarende fortettingstren-
den i Nedre Glomma, kan behovet for nytt tettsteds-
areal reduseres til 8km2 i 40-årsperspektivet. I regi-
onkartet for Mosseregionen er det lagt ut 8,4 km2

framtidige arealer som kan vurderes til framtidig tett-
bebyggelse i tillegg til kommuneplanene.

Utviklingsretninger
Moss utgjør tyngdepunktet i regionen befolknings-
messig, men har begrensede arealer til rådighet for
ny tettstedsutvikling. Bebyggelsen i Rygge og Råde
er omgitt av verdifulle landbruks- og kulturminneom-
råder med stort potensial for konflikter. Arealene inn
mot og i Våler er mindre konfliktfylte. Ved at Våk og
Kirkebygden kan ta i mot en forholdsvis større vekst,
vil det avlaste presset på de verdifulle landbruksare-
alene rundt tettstedene langs E6. Samtidig vil det
bidra til å styrke sentrumsfunksjonene i Våler. Øvrige
områder i Våler er preget av spredt utbygging. Vå-
lers karakter og utbyggingsmønster gjør at det ak-
septeres tilsvarende andel spredt utbygging som i
Indre Østfold.

For øvrig er det skissert opp en utvidelse av kommu-
nesentrene Karlshus og Halmstad som ligger langs
E6 og har jernbanestasjon. Denne knutepunktbelig-
genheten betyr også at det legges opp til en høy
grad av fortetting. Den langsiktige grensen foreslås
trukket slik at tettstedene forsterkes som selvsten-
dige sentre på bekostning av å tillate at disse vokser

35Strategier for MILJØ i Mosseregionen
• Bedre tilstanden i Vansjø, og bedre kvalite-
ten i friluftsområdene.

• Redusere klimagassutslipp gjennom forster-
ket innsats for bedre kollektivtrafikk, redusert
privatbilbruk og utbygging av fjernvarme.

• Utvikle miljøovervåking av luftkvalitet og
styrke kunnskapsgrunnlaget om luftforurens-
ningen, samt gjennomføre nødvendige tiltak
slik at luftforurensningen er innenfor gjel-
dende grenseverdier for luftkvalitet.

• Begrense avfallsproduksjonen og oppgra-
dere eksisterende avfallsdeponi.

• Tilpasning til klimaendringer.
• Regionalt samarbeid og erfaringsutveksling
bør utvikles for miljøvennlig boligutbygging
og energibruk.

• Økt satsning på Samordnet areal- og trans-
portplanlegging med jordvern, fortetting,
transformasjon og byutvikling.

• Planlegge og utvikle et gang- og sykkelvei-
nett i Moss, der skoler og boområder priori-
teres særskilt.

Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE i
Mosseregionen
• Kartlegge og beskrive levekår og folkehel-
sesituasjonen i regionen, særlig i forhold til
innvandrergruppene.

• Alle kommunene i regionen bør delta i Øst-
foldhelsa, for å ha en felles plattform for aktivt
folkehelsearbeid og felles frivillighetspolitikk.

• Fokus på boligbyggingens betydning for le-
vekårene, og regionalt samarbeid om bolig-
byggingen.

• Utvikle et godt og formalisert faglig samar-
beid innen regionen, for eksempel med del-
tagelse innen plan- og utvikling, folkehelse,
miljø, kultur og helse og sosial.

• Utforme og utvikle felles politikkområder og
samarbeid innen helse- og velferdstjenester.

• Videreutvikle samarbeidet om regionale
idretts- og kulturanlegg.

• Utvikle Punkt Ø (Momentum, Galleri F15 og
fylkesgalleriet) som kulturelt fyrtårn.

• Utvikle og satse på Moss 2014 med Mosse-
konventionen.

• Utvikle kulturnæringene med økt vekt på
samhandling mellom det profesjonelle kul-
turlivet og næringslivet i Mosseregionen.
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sammen til en båndby. Slik bevares sammenheng-
ende kulturlandskap på begge sider av E6. I Moss
må en stor grad av boligveksten tas ved omforming
og fortetting.

Det er naturlig å se Moss bys utvikling på Kambo i
sammenheng med Vestbys utvikling i sine tilgren-
sende områder i sør. Det bør vurderes en felles kom-
munedelplan for området, slik Moss og Rygge sam-
arbeider om sine felles tilgrensende kommunedeler.
I Råde legges det opp til en styrking av kommune-
senteret Karlshus. Det legges opp til at etter utbyg-
ging av Strømnesåsen skal Stensrødjordet utvikles i
samsvar med transporteffektivitetsprinsippet. Men
denne utbyggingen forutsetter at omleggingen av rv
110 vest for sentrum gjennomføres, eller at det på-
begynnes tidligst i andre kommuneplanperiode.

De strategiske valgene i forhold til en større utvikling
i Våk og Kirkebygden medfører at Våk i denne pla-
nen oppgraderes til områdesenter og derfor avgren-
ses av en langsiktig grense. Vang og Saltnes behol-
des som lokalsentre med vedlikeholdsutvikling, men
begge tettstedene har arealreserver i et 40-årsper-
spektiv. Deres senterstatus må derfor vurderes på
nytt ved revidering av arealstrategien.

Kommunene i Mosseregionen rullerer sine kommu-
neplaner parallelt. Kommunene skal også lage felles
retningsgivende boligbyggingsprogram, hvor hver
kommunes fortrinn og behov legges til grunn for et
samarbeid for variert boligbygging. Ved oppfølging
gjennom årlig rapportering vil dette bli et viktig in-
strument for regionens boligutvikling.

Næringsarealer
Det er satt av flere regionale næringsarealer i Mos-
seregionen. Områdene er som følger:

1-Na Videreutvikling av næringsområdet Missing-
myr, på grensa til Nedre Glomma.

1-Nb Vest for Moss Lufthavn Rygge (MLR) og nord
for E6, settes et område av til flyplassrelatert og
kunnskapsbasert næring.

1-Nc Fra Vanem-Nore øst for Mosseporten, mot Våk
på sørsiden av fv 120 og ned mot Mosseelva. Her er
også avsatt et avlastningsområde for handel som
ikke passer å ha inne i sentrumsområdene, jfr. ret-
ningslinjer pkt. 5.9 om kjøpesentre.

36

Fra Møllebyen, Moss. Foto: Tone Stenbek/ØFK
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1-Nd Klypen-Nike nord i Våler, forutsatt utbedring av
infrastruktur. Utviklingen her må ses i sammenheng
med utviklingen i Vestby.

Det er ikke mange muligheter for å legge flere areal-
krevende næringsarealer kloss ved havn eller bane.
Næringer som ønsker å benytte havn og bane må
derfor transportere godset til disse. Alternativt kan
de søke seg til eksisterende næringsarealer ved
Moss havn, eller benytte godsterminalene i Nedre
Glomma eller Halden. Moss Havn må uansett styr-
kes, da godstransport på sjø gir store miljø- og are-
algevinster.

Missingmyr ligger ideelt til i forhold til det nye områ-
desykehuset på Kalnes og Moss Lufthavn Rygge.
Næringsområdet har også en meget sentral belig-
genhet i forhold til Nedre Glommas framtidige regio-
nale næringsområder med tilgang på havn og bane,
og må derfor ses på som et interregionalt nærings-
område.

Moss Lufthavn Rygge har stor betydning for utvik-
lingen av hele Østfold og må derfor sikres gode vil-
kår. Utviklingen av de regionale næringsområdene
og Moss Lufthavn Rygge må ta hensyn til støy- og
miljøproblematikken i nærmiljøet.

Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i Mosseregionen
Høy befolkningsvekst og stor pågang av nye næ-
ringsetableringer vil kreve en arealeffektiv utvikling.
For å lykkes med dette er det helt avgjørende at det
foretas betydelige investeringer i nye infrastrukturtil-
tak, samtidig som drift og vedlikehold av eksiste-
rende infrastruktur blir godt ivaretatt.

Behovene er fremmet gjennom tidligere NTP-be-
handlinger (Østfold-pakka) og i forslaget til kom-

mende NTP 2010–2019. For sistnevnte vurderer
også Mosseregionen å etablere egenfinansiering
gjennom en Mosseregionpakke. En slik pakke bør
inneholde en ønsket utvikling i regionen hvor viktige
elementer er en forbedring av kollektivtilbudet og til-
rettelegging for gang- og sykkeltrafikk, kombinert
med tiltak som begrenser biltrafikken.

Sentrale behov som er fremmet er:
• Omlegging av jernbanen (dobbeltspor) gjennom
Moss og Råde med nye stasjoner. Utbygging av
Mossetunnelen er en viktig forutsetning for jernba-
nen.

• Veiomlegging i Moss sentrum og Karlshus som
nøkkel til videre arealeffektiv utvikling og transfor-
masjon i disse områdene. Riksveiene 19, 110,
samt 120 til Våler bør på grunn av trafikkveksten,
og fordi de er viktige tverrforbindelser til Vestfold,
E6 og E18, gis fremtidig status som stamveier.

• Forbedring av kollektivtilbudet for å øke kollekti-
vandelen fra dagens lave nivå. Bedre fremkomme-
lighet for bussene bl.a. gjennom bygging av egne
kollektiv- eller sambruksfelt, utvidet tilbud, økt fre-
kvens og kvalitetsmessige forbedringer, herunder
universell utforming, bør vurderes nærmere.

• Utbygging av et godt gang- og sykkelveinett, bl.a.
ved å etablere et hovedsykkelvegnett, er en natur-
lig del av tiltakene som finansieres gjennom en
Mosseregionpakke og i samarbeid med Statens
vegvesen.

• Fergefri forbindelse Moss – Horten (fast «Ytre
Oslofjordforbindelse»)

• Utbygging av Moss havn

37

xxxxx Fylkesplan :Layout 1 03-04-09 13:58 Side 37



R
eg

io
na

le
st
ra
te
gi
er

Regionale strategier for
Indre Østfold

Indre Østfold er fylkets største region i areal og be-
står av 10 kommuner: Aremark, Askim, Eidsberg,
Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spy-
deberg og Trøgstad. Til sammen har regionen ca.
56 000 innbyggere. Flest innbyggere har Askim
med 14 500, færrest Rømskog med 650 innbyg-
gere. Tettstedene med størst befolkning og høyest
vekst ligger langs E18 og nærmest Oslo. Kommu-
nene samarbeider gjennom Indre Østfold Region-
råd. Grensekommunene Aremark, Rømskog og
Marker har dessuten et eget utviklingssamarbeid.
Aremark kommune inngikk tidligere i Halden-regio-
nen, men har av flere grunner dreid samarbeidet mot
Indre Østfold.

Utviklingen i Indre Østfold må sees i sammenheng
med Oslo, Akershus og Sverige. Det er en sentral
utfordring for regionen å dra nytte av det tilbudet ho-
vedstadsregionen gir og samtidig opprettholde
egen identitet og egne tilbud. Målet må være å ut-
vikle ”selvstendige forsteder” til Oslo. Dette forut-
setter at man i tillegg til å skape en rimelig andel
egne arbeidsplasser i regionen, kan videreutvikle
gode byer og tettsteder med et tilfredsstillende ser-
vice- og kulturtilbud. Askim og Mysen – begge med
bystatus – har viktige funksjoner som motorer for en
slik utvikling.

Indre Østfolds identitet og attraktivitet er i stor grad
basert på bokvaliteter knyttet til landlige omgivelser
og muligheter for friluftsliv. Regionen preges av stort
mangfold, men kan vinne på å utforme og utvikle fel-
les politikkområder og samarbeidsstrategier innen
blant annet folkehelse, miljø og kultur. Innsats mot
risikogrupper prioriteres, og det må prioriteres akti-
viteter for å øke fysisk aktivitet hos hele befolk-
ningen. Utfordringene i ulike deler av Indre Østfold
varierer sterkt, fra pressområdene nær E18/Akers-
hus til fraflyttingsproblematikk i bygdene langs sven-
skegrensa. 18% av arbeidstakerne pendler til Oslo,
og det har vært en sterk vekst i kommunene nær-
mest hovedstaden. Områdene langs grensa mot
Sverige har en klart svakere utvikling enn resten av
regionen. Det er en viktig utfordring å legge til rette
for en positiv utvikling også for kommunene i dette
området. E18-aksen Oslo–Karlstad–Stockholm vil
kunne fungere som en katalysator for framtidig vekst
og utvikling. Høykompetent arbeidskraft som i dag
pendler til Oslo må også ses på som et potensial for
nyetableringer i Indre Østfold.

38

Strategier for MILJØ i Indre Østfold
• Konsentrere spredt utbygging til boligfelt

og hyttefelt som er avklart gjennom kommu-
neplanene.

• Utvikle prosjekter innen økoturisme og lokal
mat.

• Planlegge og utvikle et gang- og sykkelvei-
nett i Indre Østfold, der skoler og boområ-
der prioriteres særskilt.

• Arbeide for økt frekvens og standard på de
viktigste bussrutene.

• Arbeide for en bedring i jernbanetilbudet for
pendlerne, og opplegg for innfartsparkering
langs E18.

• Begrense avfallsproduksjonen
• Tilpasning til klimaendringer.
• Regionalt samarbeid og erfaringsutveksling

bør utvikles for miljøvennlig boligutbygging
og energibruk.

• Økt satsning på Samordnet areal- og trans-
portplanlegging med jordvern, fortetting,
transformasjon og byutvikling.

GJENNOMGÅENDE mål og strategier for
Indre Østfold
• Videreutvikle det regionale samarbeidet

gjennom regionrådet og samordning av
ulike virkemidler.

• Askim og Mysen fortsetter å utvikle seg
som byer, og må påta seg et utviklingsan-
svar med regionalt omfang.

• Indre Østfold skal i løpet av 2010 framstå
som et av de mest attraktive områdene
utenfor Oslo som tilflyttingsområde, og som
område for etablering av næring.

• Satse på utvikling av typiske grendesam-
funn og samtidig kunne tilby urbane verdier.

• Utvikle særlige tiltak i grensekommunene
for å bidra til en positiv utvikling her.

• Videreutvikle det grenseregionale samar-
beidet over grensa mot Sverige.
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Arealstrategi
Befolkningen i Indre Østfold forventes å øke med
nesten 25000 nye innbyggere innen 2050. Det for-
ventes at minst 20 000 vil bosette seg i tettstedene
i et 40-årsperspektiv, slik at prosentandelen som
bor spredt reduseres. Samtidig vil arealbehovet for
Indre Østfold minke totalt sett per innbygger, fordi
byer og tettsteder forbruker mindre areal per inn-
bygger.

Hvis det fortettes noe vil Indre Østfold trenge
7,5 km2 nye tettstedsarealer i et 40-årsperspektiv,
selv med en videreføring av dagens bosetningsmøn-
ster. I dagens kommuneplaner i Indre Østfold er det
lagt ut utbyggingsområder som tilsvarer hele
9,3 km2. Utbyggingsområdene i kommuneplanene
vurderes altså som mer enn tilstrekkelig til hele 40-
årsperioden. Likevel legges det inn flere arealer for
framtidige tettstedsareal på plankartet, slik at kom-

39Strategier for VERDISKAPING i
Indre Østfold
• Utvikle regionale næringsområder og utar-

beiding av felles kommunedelplaner for om-
råder som strekker seg gjennom flere kom-
muner.

• Utnytte Indre Østfolds posisjon i forhold til
den nest største vegforbindelsen med ut-
landet, uten å flytte bebyggelsen etter
vegen.

• Legge til rette for gode og trygge bo- og fri-
tidstilbud, innovative arbeidsplasser og
gode etableringsvilkår, for å trekke til seg
personer med høyere utdannelse.

• Styrke skolen som drivkraft for økonomisk
utvikling gjennom entreprenørskap, satsing
på realfag, yrkes- og karriereveiledning.

• Satse på etablereropplæring.
• Videreføre Kompetanseforum.
• Storsatsing på grønne energiformer (til

oppvarming og som drivstoff til biler).
• Videreføre turismesatsingen i Indre Østfold

og i grenseregionen.
• Arbeide for å holde oppe E18-framdriften i

ulike fora og sammenhenger.
• Oppgradere togtilbudet og infrastrukturen

på Østre linje. Utbygging av flere krysnings-
spor.

• Oppgradere tverrforbindelsene mellom
E18 og E6. RV 111 og RV 22 prioriteres
først, deretter RV 120 fra Elvestad til Ring-
voll, og fylkesvegen fra Ringvoll til Såner.

• Fokusere på miljøaspektet i næringsutvik-
lingen, blant annet i produksjon og produk-
tutvikling og i utviklingen av en bærekraftig
turisme.

• Det nasjonale motorsenteret på Rudsko-
gen i Rakkestad kan ha stor betydning for
næringsutvikling i Østfold.

Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE i
Indre Østfold
• Kartlegge og beskrive levekår og folkehel-

sesituasjonen i regionen, særlig med fokus
på å utjevne sosiale helseforskjeller.

• Styrke eksisterende sentra framfor å tillate
spredt utbygging, for å opprettholde et nød-
vendig servicenivå, og dermed bosetningen,
i spredtbygde strøk.

• Stimulere til aktive og levende sentra og
lokalsamfunn der service, helse, miljø og
kultur ses i sammenheng. Fokus bør være
på universell utforming og bærekraftig utvik-
ling. Boligområder må utformes og videreut-
vikles slik at de bidrar til å utvikle identitet,
tilhørighet og trygge møteplasser.

• Utvikle et godt og formalisert faglig samar-
beid innen regionen, for eksempel med del-
tagelse innen plan- og utvikling, folkehelse,
miljø, kultur og helse og sosial.

• Utforme og utvikle felles politikkområder og
samarbeid innen helse- og velferdstjenester.

• Ivareta de store, sammenhengende grønt-
områdene, som Fjella, som rekreasjonsom-
råder.

• Synliggjøre Østfolds kulturarv og muligheter
for friluftsliv gjennom regionalt samarbeid
om kulturmiljøer, kulturminner og tur- og fri-
luftsområder.

• Fortette byområder slik at det legges til rette
for mer funksjonell byutvikling med inspire-
rende kulturmiljøer og gode møteplasser i
gang- og sykkelavstand fra der folk bor.

• Videreutvikle samarbeidet om regionale
idretts- og kulturanlegg.

• Videreutvikle Askim kulturhus som regionalt
kulturfyrtårn.

• Opprettholde Momarken som regionalt og
nasjonalt møtested.
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munene får større handlingsrom i forhold til å vur-
dere hvor befolkningsveksten forventes å komme.
Det er i regionkartet for Indre Østfold lagt ut 6,5 km2

framtidige arealer som kan vurderes som alternative
arealer til framtidige tettbebyggelse. Det forutsettes
imidlertid at kommunene detaljerer denne arealbru-
ken i sine kommuneplaner i henhold til rekkefølgebe-
stemmelsene. Utviklingstrenden for Indre Østfold
går mot gradvis økt tetthet. Hvis Indre Østfold
viderefører og forsterker denne trenden og reduse-
rer arealforbruket årlig med 2,5m2 per innbygger de
kommende 40 årene, kan behovet for nytt tettsteds-
areal reduseres til 6,7km2 i 40-årsperspektivet. Ved
rullering av kommuneplanene i Indre Østfold må der-
for kommunene vesentlig redusere tettstedsarea-
lene i forhold til vedtatte kommuneplaner.

Utviklingsretninger
Byene Askim og Mysen, samt de andre tettstedene
langs E18 i vest, har hovedtyngden av befolknings-
massen i regionen og har hatt sterkest vekst i fore-
gående tiårsperiode. Det forventes at disse områ-
dene får størst vekst i antall nye innbyggere også
framover, slik at arealbehovet bli størst her. En slik
situasjon kan fort føre til en sammenvoksing av tett-
stedene og utvikling til en båndby langs E18, med
nedbygging av kulturlandskapet. Byer og tettsteder

må derfor styrkes og fortettes mot kollektivknute-
punkter som jernbanestasjonene, slik at korridorise-
ring unngås og mer transport kan skje kollektivt. Det
er samtidig viktig å finne en riktig rekkefølge og ret-
ning på utviklingen i samsvar med prinsippene om å
unngå at byer og tettsteder flyttes uplanlagt etter
vegsystemet.

Utviklingen i Indre Østfold bør bygge videre på ek-
sisterende attraksjoner og kvaliteter. I distriktskom-
munene med lav eller negativ vekst, et spredt utbyg-
gingsmønster og liten befolkning, oppfattes spredt
utbygging som viktig for å opprettholde levende
bygder. Så lenge en slik utbygging er tilknyttet infra-
struktur og annen bebyggelse, og ikke kommer i
konflikt med viktige verneinteresser, vurderes det
som akseptabelt å tillate en større prosentandel
spredt utbygging i Indre Østfold enn i resten av fyl-
ket. Aremark og Rømskog, som har få arealkonflik-
ter, liten befolkning og lav vekst, unntas en prosent-
vis begrensning av spredt utbygging. Spredt
utbygging skal imidlertid kun skje i områder som er
avklart gjennom kommuneplanene gjennom en bred
demokratisk prosess.

Regionalt samarbeid om boligbyggeprogram og for-
delingsstrategi for næringstyper er nødvendig for at
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Fra Rakkestad sentrum. Foto: Tone Stenbek/ØFK
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Indre Østfold skal bidra til en bærekraftig utvikling,
med redusert transport og et konsentrert utbyg-
gingsmønster i eksisterende by- og områdesentre.
Byene Askim og Mysen tildeles størst rom for vekst
for å styrke dem som motorer for utviklingen i regio-
nen, men det kreves også mye fortetting her. Byene
er omkranset av verdifulle jordressurser og kultur-
landskap. Også øvrige tettsteder vest i regionen og
kommunesentra får en større andel vekst, mens lo-
kalsentre tillates «vedlikeholdsutbygging» for å opp-
rettholde skoler og offentlige tilbud lokalt.

Aremark og Rømskog sine kommunesentre skal av-
grenses som områdesentre, hvilket betyr at man leg-
ger opp til en større vekst her enn i lokalsentre. Av-
grensningen skal skje i forbindelse med
førstkommende kommuneplanprosess før første rul-
lering av fylkesplanen. Inntil denne prosessen er
gjennomført vil sentrene uansett anses som områ-
desentre, med de retningslinjer og føringer som
framkommer i fylkesplanen for slike. Prosessen skal
gjennomføres i tett samarbeid med fylkeskommunen
og etter samme prinsipper som avgrensningen av
øvrige områdesentre i fylkesplanen.

Det er blitt vektlagt å trekke den langsiktige grensa
slik at tettstedene blir mer kompakte, men samtidig
unngår en altfor konfliktfylt utvikling. I Askim er det
lagt inn arealer i øst ved Østfold Næringspark og
Sekkelsten skole, og noe syd for jernbanen her for å
understøtte transporteffektivitetsprinsippet. Disse
arealene er tenkt som en utvidelse av det regionale
næringsområdet. Grensen trekkes slik at det unn-
gås å utvikle byen sørover etter E18. Det er lagt inn
en utvidelse av byen helt vest i byen og noe i sør.

Mysen sin utviklingsretning går langs østsiden av
byen. Spydeberg og Knapstad får felles langsiktig
grense. Innenfor Spydebergs «sentrumssone» ligger
ytterlige arealreserver.

Næringsarealer
Følgende tre regionale næringsområder oppretthol-
des og sikres arealer til ekspansjon og utvikling:

2-Na Løvestad/Knapstad, på grensa mellom kom-
munene, øst i Hobøl og vest for Spydeberg sen-
trum.

2-Nb Hoen/Sekkelsten, grenser til tettbebyggelsen
øst i Askim.

2-Nc Slitu/Brennemoen, nordvest for Mysen og del-
vis inn i søndre del av Trøgstad kommune. Næ-
ringsområdet kan også benyttes som avlast-
ningsområde for handel som ikke passer å ha
inne i sentrumtrumsområder.

2-Nd Sletta industriområde i Ørje, Marker kom-
mune.

2-Ne Rudskogen, sør i Rakkestad, på grensen til
Sarpsborg kommune. Utviklingen her bør knyttes
opp mot motorsportaktiviteter.

De regionale næringsområdene ligger i nærheten av
bane, men det er ingen godsterminaler i regionen.
Det er viktig å fortsatt drøfte muligheten for framti-
dige godsterminaler også langs østre linje.

Øvrige næringer forutsettes etablert innenfor tett-
stedene og gjennom økt fortetting. Den økte egen-
dekningen av arbeidsplasser må primært skje innen-
for arbeidsintensive, ikke arealkrevende, næringer.
Mona-ryggens etterbruk bør, gjennom tett samar-
beid med fylkeskonservatoren og Fylkesmannen,
sikres gjennom felles kommuneplaner til denne type
næringer.

Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i Indre Østfold
For Indre Østfold er det svært viktig å styrke jernba-
netilbudet ved at dobbeltsporet mellom Oslo og Ski
bygges. Dernest er det behov for ny trasé mellom
Knapstad og Askim. Togene må stoppe på alle de
viktigste knutepunktene, men pendlerne må også
sikres rask framføring. Det ønskes bedre bussforbin-
delser, ikke minst til Moss Lufthavn Rygge.

Indre Østfold vender seg i stor grad mot Oslo. Det
er viktig at E18 ferdigstilles snarest. For å knytte
Østfold bedre sammen er det viktig å sikre god til-
stand på samferdselskorridorene mellom ytre og
indre deler av Østfold, dette gjelder særlig rv. 22
Rakkestad-Mysen og 120 Moss-Elvestad. Opprus-
ting av Rv 21 er avgjørende for grensekommunene.
Når det nye sykehuset etableres på Kalnes er det
viktig å oppgradere tverrforbindelsene slik at det blir
et godt regionalt helsetilbud for alle deler av fylket.

For å styrke grunnlaget både for buss- og togtilbu-
det er det viktig at kommunene følger opp fortet-
tingsstrategien. For tilbudet mellom Nedre Glomma
og Indre Østfold er det dessuten avgjørende at
Fredrikstad og Sarpsborg styrker sin fellesfunksjon
som en storby som gir en reell avlastning for Oslo.
For Indre Østfold vil dette kunne bidra til å snu
pendlestrømmen mot Nedre Glomma og avlaste ut-
byggingspresset i vest. Lykkes Fredrikstad og
Sarpsborg i denne snuoperasjonen vil det også bli
aktuelt på sikt å etablere en ringbane hvor østre og
vestre linje utgjør ryggraden i Østfold der de møtes i
Sarpsborg.
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Regionale strategier for
Nedre Glomma

Nedre Glomma-regionen består av kommunene
Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler, med til sammen
rundt 127 000 innbyggere. Regionen har hatt et ut-
strakt plansamarbeid i lengre tid.

Ca. halvparten av fylkets befolkning er bosatt i
Nedre Glomma, med boliger og arbeidsplasser
innenfor et tilnærmet sammenhengende storbyom-
råde. Sammenvoksing av Sarpsborg og Fredrikstad
til en båndby har vært sett på som funksjonelt i ar-
beidet for en bedre areal- og transportutnyttelse.
Samtidig er Nedre Glomma også en region med
store landområder med egne utfordringer, og særlig
i Hvaler er problemstillingene svært forskjellig fra by-
områdene. Kommunen har liten befolkning men stort
tilflyttingspress, spesielt av seniorer og hyttefolk.
Dette stiller store krav i forhold til å kunne gi et godt
nok velferdstilbud og i forhold til å bevare den sår-
bare naturen som tiltrekker folk og er en viktig del av
Østfolds kvaliteter.

Nedre Glomma vil spille en viktig rolle for utviklingen
av Østfold, både som tyngdepunkt for nyskaping og
innovasjon, og som identitetsbærer. Fredrikstad og
Sarpsborg må få del i ordningene som gis fra sen-
tralt hold for å løse storbyenes problemer. En forut-
setning for at dette skal skje er at de to byene
videreutvikler samarbeidet slik at man reelt får en
fungerende storbyregion i Nedre Glomma. Et slikt
tyngdepunkt skal, i tråd med Osloregionens stra-
tegi, fungere som en avlastning for presset mot
Oslo.

Regjeringen har invitert de 12 største byene i landet
til et samarbeid om miljøvennlig byutvikling. Samar-
beidet har en foreløpig tidshorisont for perioden
2009–2014. Hensikten med samarbeidet er å ut-
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GJENNOMGÅENDE mål og strategier for
Nedre Glomma
• Videreutvikle det regionale samarbeidet
gjennom regionrådet og samordning av
ulike virkemidler.

• Videretvikle og konkretisere storbyen Nedre
Glomma gjennom samhandling og partner-
skap.

• Satse på deltagelse i Framtidas byer.
• Utnytte etableringen av Ytre Hvaler nasjo-
nalpark til å styrke bl.a. friluftsliv og nærings-
utvikling i regionen.

Strategier for VERDISKAPING i
Nedre Glomma
• Utvikle nettverk, innovasjon, entreprenørskap
og etablering.

• Utvikle og styrke regionen som tyngdepunkt
for teknologi, innovasjon og entreprenørskap-
sevne, herunder videreutvikle gode innova-
sjonsmiljøer innenfor teknologisk innovasjon
og design.

• Videreutvikle reiselivssatsingen i regionen –
herunder styrke kultur- og opplevelsesbasert
næringsutvikling. Aktivt bruke kultur, kultur-
minner og kulturmiljøer i reiselivssatsing og
annen næringsutvikling.

• Synliggjøre kultur- og opplevelsesbasert pro-
duksjon og produkter i regionen, for å øke re-
gionens synlighet og attraktivitet med tanke
på nyetableringer, innovasjonskraft, kompe-
tanse og felles identitet.

• Bedre kontakten mellom næringsliv og organi-
sasjoner gjennom kontaktmesser.

• Videreutvikle mediemiljøene gjennom kreative
allianser og gode møteplasser.

• Bygge ny vegforbindelse mellom Greåker og
Kalnes for å sikre god tilgjengelighet til det
nye sykehuset.

• Sikre god innseiling til Borg havn.
• Utvikle en god regional fiskerihavn på Utgård-
skilen.

• Videreutvikle landbruket som en markedsori-
entert næring basert på bærekraftig ressurs-
forvaltning der landbrukets kjerneområder iva-
retas. Utnytte den ressurs som landbruket
utgjør for folkehelse, sysselsetting og reiseliv.

• Legge til rette for sykehusrelaterte kompetan-
sebedrifter.

• Utvide samarbeidet mellom HIØ, andre forsk-
ningsinstitusjoner og næringslivet.

• Satse på forskning om sammenhenger
mellom befolkningens utdanningsnivå og tett-
heten av kompetansebaserte næringer.

• Utvikle en effektiv transportmessig infrastruk-
tur med god kollektivdekning, og komme fram
til felles løsninger for helhetlige planer og fi-
nansiering av samferdselsløsninger, i felles-
skap med statlige og regionale etater. Løs-
ningene må også vektlegge kollektivløsninger
og miljøperspektivet.

• Arbeide for forsert utbygging av dobbeltspo-
ret jernbane gjennom Nedre Glomma, og flyt-
ting av jernbanestasjonen i Fredrikstad i hen-
hold til vedtatte planer.

• Fokusere på miljøaspektet i næringsutviklingen,
blant annet i produksjon og produktutvikling og
i utviklingen av en bærekraftig turisme.
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vikle de største byene til byer med lavest mulig kli-
magassutslipp og godt bymiljø. Sarpsborg og Fred-
rikstad kommuner er med i samarbeidet. Et viktig
grep for å utvikle «Framtidas byer» i Nedre Glomma
er å videreutvikle en samlet areal- og transportplan-
legging, der også andre tiltak i forhold til å utvikle
klima- og miljøvennlige byer inngår.

Nedre Glomma har god tilknytning til kommunikasjo-
ner på så vel veg, jernbane og havn. Regionen har
imidlertid også store utfordringer særlig knyttet til
det lokale vegnettet.

Arealstrategi
Både Fredrikstad og Sarpsborg har arvet utbyg-
gingsmønsteret fra før kommunesammenslåingene.
Det innebærer at flere tidligere kommunesentre i

dag er bydelssentre, og at kommunene har et utbyg-
gingsmønster som er til dels spredt og fragmentert.
Dette, sammen med etableringen av større kjøpe-
sentre utenfor bykjernene, har ført til stor bilavheng-
ighet. Biltrafikken har eksplodert og det har vist seg
at trafikksystemet ikke er godt nok dimensjonert i
rushtiden og derfor er svært sårbart ved for eksem-
pel ulykker. Kollektivtrafikken har økt mellom byene,
spesielt på grunn av at Fredrikstad og Sarpsborg
har fortettet mye i nye utbyggingsområder de se-

43Strategier for MILJØ i Nedre Glomma
• Redusere klimagassutslipp gjennom bedre
kollektivtrafikk, redusert bruk av privatbil og
utbygging av fjernvarme.

• Utarbeide felles strategi for arealdispone-
ring og infrastruktur med tilhørende ret-
ningslinjer, for at byområdene skal kunne
vokse sammen på en funksjonell måte.

• Videreutvikle samarbeidet om arealene
langs Glomma.

• Utvikle bærekraftig turisme og gjestehavner.
• Bidra til å hjelpe bedrifter å kommersialisere
ideer som omhandler miljø og miljøtekno-
logi.

• Tilstrebe en høy grad av fjernvarmeutbyg-
ging i tettbebygde områder.

• Utvikle gode kollektivtilbud, og godt nett av
sykkel- og gangveger.

• Videreutvikle Miljøovervåking av luftkvalitet
og styrke kunnskapsgrunnlaget om luftfor-
urensningen, samt gjennomføre nødvendige
tiltak slik at luftforurensningen er innenfor
gjeldende grenseverdier for luftkvalitet.

• Begrense avfallsproduksjonen.
• Tilpasning til klimaendringer.
• Regionalt samarbeid og erfaringsutveksling
bør utvikles for miljøvennlig boligutbygging
og energibruk

• Styrke byenes historiske identiteter gjen-
nom en god balanse mellom verneverdig og
ny bebyggelse i byene og bynære områder.

• Legge til rette for utvidet bruk av biogass
• Økt satsning på Samordnet areal- og trans-
portplanlegging med jordvern, fortetting,
transformasjon og byutvikling.

Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE i
Nedre Glomma
• Kartlegge og beskrive levekår og folkehel-
sesituasjonen i regionen, med fokus på barn
og unge, sosial ulikhet, inaktivitet og innvan-
drergrupper.

• Fokus på boligbyggingens betydning for le-
vekårene, og regionalt samarbeid om bolig-
byggingen.

• Utvikle et godt og formalisert regionalt sam-
arbeid for faglige instanser, der planleggere,
miljørettet helsevern, helse- og sosialfaglig
personell, folkehelsearbeidet, kultur og
undervisningssektoren, og andre, deltar.

• Utforme og utvikle av felles politikkområder
og samarbeid innen helse- og velferdstje-
nester.

• Legge til rette for etablering av nytt sykehus
på Kalnes.

• Utvikle kompetanse innenfor opplevelsesba-
serte-, teknologisk innovative og andre kom-
petansebaserte næringer.

• Utvikle brukerstyrt helseteknologi.
• Etablere samarbeid om regionale idretts- og
kulturanlegg.

• Utvikle kulturnæringene med vekt på økt
samhandling mellom det profesjonelle kul-
turlivet og næringslivet.

• Samarbeide om funksjonsfordeling av ulike
tilbud, for eksempel innenfor kultursektoren.

• Samarbeid mellom kommunene, Østfold-
helsa, helseforetaket og Statens Vegvesen
om å fremskaffe og utarbeide skadestatis-
tikk, spesielt med tanke på trafikkskader og
forebygging av disse.

• Utvikle felles strategier og tiltak for å fremme
fysisk aktivitet og redusere bilkjøring.

• Utvikle elektronisk samhandling i helse- og
sosialsektoren i tråd med nasjonal strategi
for elektronisk samhandling 2008-2013.
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nere årene. Utfordringen er å stimulere videre en slik
utvikling gjennom en langsiktig endring av areal-
bruksmønsteret.

Hvaler, der bebyggelsen er omkranset av spesielt
sårbare arealer, kulturmiljøer- og naturressurser, har
en utfordring i å forvalte disse for framtida samtidig
med at presset for økt utbygging skal håndteres på
en god måte.

Bybåndet i og mellom Sarpsborg og Fredrikstad er
definert med utgangspunkt i eksisterende historiske
lokalsenterstruktur. Utbyggingen har de senere år i
stor grad skjedd som fortetting i bybåndet mellom
de to byene. Utviklingen på Hvaler er knyttet opp til
en punktvis senterstruktur hvor avstanden til tilbu-
dene i lokalsenteret avgrenser utbyggingsområ-
dene.

Fram til 2050 vil Nedre Glomma etter befolknings-
prognosene få minst 50 000 nye innbyggere, hvorav
de fleste vil bosette seg i eksisterende tettsteder.
For at målet om en flerkjernet utvikling av Osloregio-
nen skal bli en realitet, må Nedre Glomma utvikles
videre som en storby. Dette krever en strategisk sat-
sing på utvikling av Nedre Glomma, hvor befolk-
ningsøkning, effektiv arealbruk og infrastruktur er

sentrale virkemidler. Lykkes en slik utvikling blir
Nedre Glomma en motor for utviklingen i Østfold,
hvilket blant annet kan bidra til å snu pendlings-
strømmene mellom Indre Østfold, Mosseregionen
og Oslo mot Nedre Glomma. En slik utvikling vil
dessuten legge grunnlaget for en mulig Østfoldring
hvor østre og vestre linje knyttes sammen i Sarps-
borg med persontrafikk, hvilket vil knytte Indre og
Ytre Østfold sterkere sammen.

Med dagens befolkningstetthet i tettstedsarealene
ville man trenge hele 24km2 nye tettstedsarealer.
Det er særlig ved transformasjon av gamle industri-
områder man oppnår helhetlige grep og mer effektiv
arealutnyttelse, og her har regionen et stort poten-
sial. Ved beregning av nytt tettstedsareal må de
allerede vedtatte framtidige utbyggingsformålene i
kommuneplanene (12,6km2) inngå i det totale area-
let. Hvis Nedre Glomma viderefører utviklingstren-
den mot gradvis økt tetthet, som er registrert for pe-
rioden 2000-2007, og reduserer arealforbruket med
2,5m2 årlig per innbygger de kommende 40 årene,
kan behovet for nytt tettstedsareal reduseres til
15,6km2 i 40-årsperspektivet. I regionkartet for
Nedre Glomma er det lagt ut 18,3km2 framtidige
arealer som kan vurderes til framtidig tettbebyg-
gelse i tillegg til kommuneplanene.
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Fra Sarpefossen, Borregård, Sarpsborg. Foto: Tone Stenbek/ØFK
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Utviklingsretninger
I hovedtrekk videreføres utviklingen i bybåndet
mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en hoved-
vekt på vestsiden, og med en utvikling mot det nye
sykehuset på Kalnes. En utvikling med fortetting og
stor vekst i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrik-
stad vil kreve en oppgradering av vegsystemet slik
at økningen av transportarbeidet kan tas med bus-
ser i egne kollektivfelt. Forslag til nødvendig oppgra-
dering til 4 felt er tegnet inn i kartforslaget. Det fore-
slås også ny bru over Glomma mellom Moum og
Ombergjordet slik at Rolvsøyterminalen på Valle kan
videreutvikles som regional godsterminal tilknyttet
havn på østsiden, med kort avstand til næringsområ-
det på Øra. En ny veg etableres til det nye sykehus-
området på Kalnes fra Greåker.

Det er identifisert en rekke konfliktarealer innenfor
den langsiktige grensen. I tråd med transporteffekti-
vitetsmodellen foreslås likevel de mest sentrale om-
rådene til utbyggingsformål, men med rekkefølgebe-
tingelser knyttet til seg. Disse områdene vil ut i fra
sin beliggenhet kunne bli svært sentrale i utviklingen
av bybåndet etter transporteffektivitetsprinsippet.
Rekkefølgen knyttes til tre kommuneplanperioder,
hvor den første perioden tilsvarer gjeldende kommu-
neplan:

• Årum – bygges tidligst ut i andre kommuneplan-
periode

• Alvim vest/ søndre del av Tunejordet vurderes inn
i kommuneplanen, tidligst fra andre kommune-
planperiode

• Moum/Gretnes – skal kun utvikles i forbindelse
med en eventuell bru i tilknytning til etableringen
av Omberg/Valle som et regionalt næringsom-
råde med godsterminal.

For den store befolkningen i Sarpsborg og Fredrik-
stad er tilgang på rekreasjonsarealene viktige for fol-
kehelsa. Den langsiktige grensa legges i hovedsak
innenfor eksisterende markagrenser. Enkelte viktige
regionale kulturminneområder og -landskap på nor-
dre del av Tunejordet/Alvim, Begby, Aktivitetsbyen,
deler av Kråkerøy og Ørebekk legges også utenfor.
Kalnes/Vister utvikles fra sør mot nord.

Hvaler har de siste 10 årene hatt prosentvis sterkest
befolkningsøkning av kommunene i Østfold, og for-
venter en fortsatt sterk vekst. Utbygging skal i
hovedsak skje som ekspansjon og fortetting av
eksisterende sentre. Skjærhalden skal som kommu-
nesenter håndteres som et områdesenter med en

langsiktig grense. Utviklingsretningen er mot nord-
øst og vest. Spredt utbygging tilknyttet grendesen-
tre skal håndteres gjennom kommuneplanen. Hvaler
tillates like høy andel spredt utbygging som Våler og
Indre Østfold.

Næringsarealer
Som motor for Østfold må Nedre Glomma ligge i for-
kant av, og ha hovedfokus på, utviklingen av framti-
dens kunnskapsbaserte næringer, ved siden av tje-
nestebasert næring og reiseliv. Dette er næringer
med begrenset krav til arealer, og som fortrinnsvis lo-
kaliseres sentralt. En voksende befolkning skal imid-
lertid betjenes, så det vil fortsatt være behov for noen
regionale næringsområder. Disse er som følger:

3-Na Moum/Gretnes, på østsiden av Glomma tvers
overfor Omberg. Settes av til næringer med til-
knytningsbehov til havn og bane.

3-Nb Omberg/Valle, nord på Rolvsøy ned mot
Glomma. Til næringsvirksomhet som transporte-
rer gods på bane.

3-Nc Årum, ved E6 nord i kommunen på østsida av
Glomma.

3-Nd Alvim vest, ved E6 like sørvest for Sarpsborg
sentrum.

Gjennom etableringen av Omberg/Valle som et regi-
onalt næringsområde med tilgang på godsterminal
og havn, gjøres det et godt strategisk grep i tråd
med transporteffektivitetsprinsippet. Området må
ha gode tilførselsveger ned til Borg Havn og Øra.
Borg Havn er foreslått oppklassifisert til stamnett-
havn av de nasjonale transportetatene.

Lager- og industribedrifter bør også kunne benytte
seg av Missingmyr i Råde som ligger strategisk til
midt mellom det nye sykehuset på Kalnes og Moss
Lufthavn Rygge. Mindre og moderne industri kan
som tidligere innpasses innenfor den langsiktige
grensa i etablerte næringsområder og gjennom
transformasjon.

Handelen forutsettes styrket i sentrumsområdene
og bydelssentrene for å sikre kort avstand til tjenes-
ter og handel. Avlastingssentre for arealkrevende
handel er Tunejordet, Alvim øst og Dikeveien.
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Forutsetninger for arealstrategien
i Nedre Glomma
Nedre Glomma-regionen ligger ved utløpet av
Glomma og er sentralt plassert i forhold til hoved-
stadsområdet, utlandet og sjøforbindelser. Fredrik-
stad og Sarpsborgs utfordringer på samferdselssi-
den kan bare løses gjennom tilførsel av økte
ressurser. I Fredrikstad er det etablert en finansie-

ringsløsning med bompengefinansiering av ny Krå-
kerøy-forbindelse. Den kommende Fredrikstad-
pakka vil bidra til å avklare og sette i gang en rekke
prosjekter. De pågående utredninger i denne forbin-
delse må ligge til grunn ved revidering av arealstra-
tegien. Ny og forbedret infrastruktur er en forutset-
ning for arealstrategien og miljøvennlig transport.

46
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47Regionale strategier for Halden
Med sine 28 000 innbyggere er Halden den mest
selvstendige byregionen i fylket, og mindre påvirket
av hovedstadsområdet enn de andre regionene.
Halden er Østfolds største enkeltkommune i areal,
og i tillegg til byområdet består kommunen av store
områder med relativt spredt bosetting. Kommunen
er også fylkets største landbruks- og skogbrukskom-
mune. Halden har store områder med relativt ube-
rørt natur – bl.a. på kysten langs Iddefjorden og i
grenseområdene. Kommunen særpreges ellers av
sin nærhet til Sverige med utstrakt samarbeid over
grensa med bl.a. kommunene Strømstad og Dals-
Ed. Halden utgjør sin egen region i fylkeskommu-
nens regionale utviklingsarbeid.

Hovedutfordringen for Halden er å skape grunnlag
for bosetting og næringsutvikling i stor grad med
«egne krefter». Halden har vært gjennom omfat-
tende omstillinger og har ved et offensivt samarbeid

mellom offentlige og private aktører, oppnådd en
fornyelse i næringslivet hvor IKT-bransjen er sentral.
Samtidig bør kommunen videreutvikle samarbeidet
ut over grensene både innenfor og ut over fylket.

Arealstrategi
Halden bys utvikling er sterkt påvirket av den utvik-
lingen som skjer rett over grensa til Sverige, med ut-
strakt pendling begge veger. På grunn av den nye
Svinesundbrua, utvidelsen av E6 og lokaliseringen
av det nye fengselet rett ved E6, går nå utvikling-
strenden fra Halden by mot E6. Det er en utfordring
å balansere utviklingen med en fornuftig funksjons-
deling, for å unngå at den nye bydelen utkonkurrerer
sentrum og «flytter byen etter vegen».

Befolkningsveksten forventes å være minst i Halden
av Østfolds regioner på grunn av avstanden til Oslo.
Fram til 2050 tilsier befolkningsprognosen at Hal-
den vil få ca 8000 nye innbyggere. Det betyr at Hal-
den vil trenge ca 5 km2 nye tettstedsarealer hvis det

Strategier for MILJØ i Halden
• Videreføre innsatsen for å bedre miljøforhol-

dene i Haldenvassdraget.
• Redusere klimagassutslipp gjennom bedre

kollektivtrafikk, redusert privatbilbruk og ut-
bygging av fjernvarme.

• Styrke IFE- og høgskolemiljøet og bedrif-
ters evne til å kommersialisere ideer som
omhandler miljø og miljøteknologi.

• Tilstrebe en høy grad av fjernvarmeutbyg-
ging i tettbebygde områder.

• Vurdere tiltak for å bedre kollektivtrafikken
og tiltak for å begrense biltrafikken.

• Planlegge og utvikle et gang- og sykkelvei-
nett i Halden, der skoler og boområder prio-
riteres særskilt.

• Utvikle miljøovervåking av luftkvalitet og
styrke kunnskapsgrunnlaget om luftfor-
urensningen, samt gjennomføre nødven-
dige tiltak slik at luftforurensningen er
innenfor gjeldende grenseverdier for luft-
kvalitet.

• Begrense avfallsproduksjonen
• Tilpasning til klimaendringer.
• Regionalt samarbeid og erfaringsutveksling

bør utvikles for miljøvennlig boligutbygging
og energibruk.

• Økt satsning på Samordnet areal- og trans-
portplanlegging med jordvern, fortetting,
transformasjon og byutvikling.

Strategier for VERDISKAPING i Halden
• Satse på partnerskap mellom næringsliv,

FoU og offentlig virksomhet.
• Styrke og videreutvikle de tekniske miljøene

knyttet til høgskolen.
• Videreutvikle reiselivssatsingen – herunder

styrke kultur- og opplevelsesbasert næ-
ringsutvikling.

• Utvikle, styrke og synliggjøre kultur- og opp-
levelsesbasert produksjon og produkter, for
å øke regionens synlighet og attraktivitet
med tanke på nyetableringer, innovasjons-
kraft og kompetanse.

• Aktivt bruke kultur, kulturminner og kultur-
miljøer, som for eksempel Fredriksten fest-
ning og herregårdene, i reiselivssatsing og
annen næringsutvikling.

• Fokusere på miljøaspektet i næringsutvik-
lingen, blant annet i produksjon og produk-
tutvikling og i utviklingen av en bærekraftig
turisme.

• Utvikle en effektiv transportmessig infra-
struktur med god kollektivdekning.

• Utvikle godsterminalen og sørge for dob-
beltsporet jernbane til Halden.

• Sørge for at arealer til næringsetablering og
-utvikling er tilgjengelige også i sentrums-
områdene.

• Utnytte Arena-programmet til å øke innova-
sjonsevnen gjennom samarbeid og nettverk.

• Videreutvikle inkubatorsatsingen.
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bygges med samme tetthet som i dag. I dagens
kommuneplan har Halden lagt ut utbyggingsområ-
der som tilsvarer ca 3,9 km2, i tillegg er andre områ-
der regulert til utbyggingsformål. Hvis Halden redu-
serer arealforbruket med 2,5 m2 årlig per innbygger
de kommende 40 årene som de andre regionene,
kan behovet for nytt tettstedsareal reduseres til
3 km2 i 40-årsperspektivet. Ved rullering av kommu-
neplanen i Halden må derfor kommunen redusere
tettstedsarealene i forhold til vedtatt kommuneplan.
I regionkartet for Halden er det lagt ut 1,6 km2 nye
arealer utover kommuneplanene, slik at kommunen
kan vurdere alternative arealer til framtidig tettbe-
byggelse.

Utviklingsretning
Halden har i dag gode muligheter for fortetting, men
det er en utfordring å ta vare på den fine bystruktu-
ren med sammenhengende verneverdig bebyg-

gelse, byens estetikk og nære rekreasjonsområder.
Ved en utvikling mot E6, eller ved utvidelse av ytter-
grensene, har Halden en utfordring i å få på plass
gode ATP-løsninger med sammenhengende gang-
og sykkelveger og kollektivfelt innenfor den langsik-
tige grensen, samt å beholde den definerte bystruk-
turen i Halden by.

Utviklingen i Halden går mot en bydelsetablering
ved E6, mens den langsiktige grensen i sør, øst og
nord fastholdes på dagens grense mot utmark. Ut-
viklingen i vest forsterkes av det store omfanget av
arbeidsplasser i området. Utfordringen er å utvikle
området til en funksjonell bydel med gode interne
strukturer som støtter opp om transporteffektivitets-
prinsippet. Det ønskes ikke en sammenbygging
mellom Remmen-området og Berg/Isebakke, da
disse arealene er konfliktfylte, og en slik utbygging
vil redusere de landskapsmessige verdiene ved inn-
kjørselen til Halden by. Boligetableringer og byutvik-
ling for øvrig i Halden skal gjøres gjennom fortetting
og transformasjon.

Næringsarealer
Næringsutviklingen i Halden vil i stor grad skje i eta-
blerte høyteknologiske miljøer i byen. I tillegg er det
satt av et regionalt næringsområde ved E6 for å
binde sammen og videreutvikle områdene ved feng-
selet, Svinesundparken og øvrige arealkrevende
næringer i området. Den nye bydelen må sikres et
godt tjenestetilbud innenfor kort avstand.

4-Na Svingenskogen, vest for Berg/Isebakke ved
E6. Det er også avsatt område som avlastings-
område for handel som ikke passer inn i sen-
trumsområdene.

Forutsetninger for gjennomføringen av
arealstrategien i Halden
Det er behov for en oppgradering av Torpumveien
slik at denne kan avlaste rv. 21 som innkjørselsveg
mot boligområdene i Halden by.

Strategier for LEVEKÅR OG FOLKEHELSE i
Halden
• Kartlegge og beskrive levekår og folkehel-

sesituasjonen i kommunen, særlig i forhold
til innvandrergruppene.

• Fokus på boligbyggingens betydning for le-
vekårene, og strategisk planlegging av bo-
ligbyggingen.

• Utvikling av kulturnæringene med vekt på
økt samhandling mellom det profesjonelle
kulturlivet og næringslivet.

• Videreutvikle kultursatsingen på Fredriksten
festning innenfor de rammer og restriksjo-
ner som settes for området.

GJENNOMGÅENDE mål og strategier for
Halden
• Videreutvikle samarbeidet med de øvrige

regionene i Østfold og regionalt nivå.
• Videreutvikle det grenseregionale samar-

beidet over grensa mot Sverige.
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Fra Halden sentrum. Foto: Jon Rongen
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I henhold til plan-og bygningslovens § 19-1 gis det
her retningslinjer for bruken av arealer og naturres-
surser i fylket. Disse er ment som styringsredskap
for at arealene skal utnyttes i tråd med intensjonene
forutsatt av alle parter i planprosessen, og for å
oppnå målene i fylkesplanen. Retningslinjene vil
også sikre en enklere og mer samordnet håndtering
av planer og enkeltsaker i fylket.

Eksisterende kommuneplaner skal fortsatt gjelde.
Ved rullering av kommuneplanene skal fylkesplanen
gi føringer.

Føringene skal følges opp og utdypes / detaljeres i
kommuneplaner og kommunedelplaner.
Føringene skal ikke kunne fravikes ved utstrakt dis-
pensasjonspraksis.

1. Energibruk
1.1 Alternative oppvarmingskilder
Kommunene må i sine kommunale planer stille krav
til alle utbyggingsprosjekter om å legge til rette for
vannbåren varme og/eller andre alternative energikil-
der til oppvarming. En moderne bolig bør ha tilgang
på minimum to ulike oppvarmingskilder.

1.2 Energiøkonomisering
Som hovedregel skal nye bygg varmes uten bruk av
olje. Ved etablering av nye bygg bør det stilles krav
til utarbeidelse av energi- og effektbudsjett.

1.3 Energigjenvinning
Ved etablering og utvidelse av virksomhet som pro-
duserer større mengder energi eller overskudds-
varme (herunder forbrenningsanlegg for avfall, vann-
kraftanlegg og kraftkrevende industri), skal det alltid
forsøkes å oppnå en høyest mulig energigjenvin-
ningsgrad. Ved etablering av ny slik virksomhet (her-
under avfallsforbrenningsanlegg m.v.), bør disse lo-
kaliseres tilstrekkelig nær bolig- og/eller
næringskonsentrasjoner til at eventuell overskudds-
varme kan nyttes til oppvarming, eller slik at over-
skuddsvarmen på annen måte kan gi en like sam-
funnsoptimal utnyttelse.

1.4 Fornybare energikilder
I regulerings- og bebyggelsesplaner som omfatter
nye byggeprosjekter bør det alltid inngå en utred-
ning om hvorvidt det ligger til rette for satsing på for-
nybare energiformer (f.eks. varmepumper, bioenergi,
solenergi m.v.).

1.5 Redusert transportarbeid
Nye boligområder, handelsområder og øvrige næ-
ringsområder skal lokaliseres slik at en legger til
rette for minst mulig transportarbeid. Dersom det li-
kevel skulle oppstå økning i transportarbeidet, bør
lokalisering skje slik at det legges til rette for økt
bruk av kollektive transportformer.

2. Beredskap og samfunnssikkerhet
2.1 Risiko og sårbarhet
Kommunene må som grunnlag for sine kommune-
planer kartlegge de lokale risiko- og sårbarhetsfor-
holdene, herunder bør vurderinger av framtidig risiko
årsaket av klimaendringene vurderes (for eksempel
skred- og flomfare, havnivåstigning, stormflo og eks-
tremvær).

2.2 Beredskap og sikkerhet
Beredskaps- og sikkerhetsmessige hensyn må inn-
arbeides i alle kommunale planer, herunder klimabe-
redskap.

3. Estetikk og kvalitet i byggeområdene
3.1 God estetisk utforming
Estetikkhensyn skal i tråd med nasjonale føringer
følges opp gjennom kommunenes planlegging,
enkeltsaksbehandling og i veiledningen av private
utbyggere. Det er utarbeidet en regional estetikkvei-
leder («Estetikkveileder for Østfold») som gir veiled-
ning for god estetisk utforming ved utbygging og
utvikling i landskapet, mellom og i randsonene til
byene og tettstedene i Østfold. Det gis også
føringer for kystsonen, vassdragsnære områder og
strekningene langs hovedvegnettet og jernbanen.

3.2 Uteoppholdsarealer
Det skal stilles krav om gode, varierte og tilstrekke-
lige lekeområder og uteoppholdsarealer i bolig-
områder. For øvrig vises det til Rikspolitiske ret-
ningslinjer for barn og unge.

3.3 Nærturområder
Boligområdene bør knyttes til nærturområder. Til-
gjengeligheten til, og innenfor, turområdene skal sik-
res med gang- og sykkelveger og turstier.

3.4 Universell utforming
3.4.1 Universell utforming skal vektlegges i all plan-

legging og utbygging.
3.4.2 Alle kommuneplaner skal ha bestemmelser

med krav om universell utforming.
3.4.3 Bestemmelser med krav om universell utfor-

ming skal innarbeides i alle regulerings- og
bebyggelsesplaner der dette er relevant.

3.4.4 I kommuneplanene avsettes tilstrekkelig areal
for innbyggere som har behov for spesielt til-
rettelagte boliger.

3.4.5 I planer for forvaltning og tilrettelegging av
kulturminner skal det inngå vurderinger av
hvordan og i hvilken grad kulturminner kan
gjøres tilgjengelige for alle.

3.4.6 Kommunene skal gjennom byggesaksbe-
handlingen etterse at krav til universell utfor-
ming er fulgt.

3.4.7 Det bør tilstrebes å unngå bruk av allergifram-
kallende byggevarer og øke bruken av allergi-
vennlige og miljøvennlige produkter.
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3.4.8 Ved anlegging eller rehabilitering av friområ-
der, lekeplasser, balløkker og andre uteområ-
der rettet mot allmennheten, skal prinsippene
for universell utforming legges til grunn.

3.5 Kriminalitetsforebygging
I planlegging av framtidige arealer, utvikling av byer,
tettsteder og infrastruktur, bør det gjennomføres risi-
koanalyse i forhold til fysiske betingelser som frem-
mer/hemmer kriminalitet. I reguleringsplaner og be-
byggelsesplaner bør det stilles krav til den fysiske
utformingen av bygninger og uteoppholdsarealer for
å tilrettelegge for trygge sosiale miljøer, slik at ut-
rygghet og kriminalitet forebygges.

4. Vern av arealressursene
4.1 Arealbruk i omlandet utenfor by- og tett-
stedsområdene
Verdifulle landbruks-, natur-, frilufts-, landskaps- og
kulturminneområder skal bevares mest mulig
sammenhengende. Biologisk mangfold skal vektleg-
ges i de kommunale planene.

4.2 Bynære turområder
De by- og tettstedsnære turområdene skal sikres i
et langsiktig perspektiv ved at de så langt som mulig
gis status gjennom reguleringsplan eller ved bruk av
andre relevante virkemidler.

4.3 Lokal grønnstruktur
Grønnstrukturens detaljerte grenser innenfor by- og
tettstedsområdene og lokalsentra skal defineres i
kommuneplaner og reguleringsplaner på bakgrunn
av kunnskap om lokale forhold.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert
del av areal-, miljø- og ressursplanleggingen og for-
valtningen, i kommunene og på regionalt nivå. Doku-
mentasjon og vurdering av kulturminner og kultur-
miljø skal gjøres på et tidlig stadium i all
arealplanlegging, fortrinnsvis som grunnlag for kom-
muneplanene.

5. Samordnet areal- og transportplanlegging,
utbyggingsmønster og effektiv arealutnyttelse

5.1 S5.1 Senterstruktur og lokaenterstruktur og lokalslsamfunnamfunn
5.1.1 Senterstruktur

By- og regionsenter: Minimum 5000 innbyg-
gere.
Områdesenter: Minimum 1000 innbyggere.
Bør være et kommunesenter.
Lokalsenter (i omlandet): Minimum 200 inn-

byggere. Bør ha følgende funksjoner: Barne-
hage og barneskole, lekeområde, forsam-
lingslokale, idrettsplass, kollektivtilbud.

5.1.2 Kommunesentrene i Rømskog og Aremark
skal avgrenses som områdesentre i en pro-
sess fram mot rulleringen av fylkesplanen.
Disse er derfor merket som «Områdesenter
som skal avgrenses» i plankartene, med et
eget symbol. Retningslinjer som legger fø-
ringer for områdesentrenes arealbruk i fylkes-
planen, vil gjelde for disse kommunesentrene
som om de allerede var avgrenset i plankar-
tene.

5.1.3 Sentrene må gis en entydig avgrensning i kom-
muneplanens arealdel eller i reguleringsplan.

5.1.4 Utbygging i omlandet skal begrenses til den
vedlikeholdsutbygging av bolig og næring
som er nødvendig for å opprettholde levende
bygder. Vedlikeholdsutbygging skal tilpasses
det enkelte lokalsenters størrelse og behov,
slik at et akseptabelt servicenivå oppretthol-
des. Arealbruken i lokalsentrene forvaltes av
kommunene gjennom kommuneplaner og re-
guleringsplaner i tråd med retningslinjene i
fylkesplanen, og med begrunnelse i en be-
hovsvurdering.

5.1.5 Offentlig og privat service til dekning av folks
hverdagsbehov bør lokaliseres i gang-/sykkel-
avstand fra boligen.
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5.1.6 Barneskolen bør utgjøre et naturlig tyngde-
punkt, og ha funksjon som sosialt møtested
for hele lokalsamfunnet.

5.1.7 Tilstrekkelige møteplasser/ sosiale møteste-
der for alle aldersgrupper skal finnes i lokal-
samfunnet.

5.1.8 Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer skal
finnes internt, samtidig som det er sikret god
adkomst til større tur- og rekreasjonsområder
via gang– og sykkelvegsystemet.

5.1.9 Lokalsamfunnet skal normalt ha et trafikksik-
kert, sammenhengende gang- og sykkelveg-
nett, som forbinder boliger, tjenester og nære
friområder.

5.1.10 Det tilrettelegges for at lokalsamfunnet skal
ha en balansert befolkningssammensetning
og et stabilt sosialt miljø.

5.2 Langsiktig grense mellom by- og tettsteds-
områder og omlandet (by-/regionsenter og om-
rådesenter)
5.2.1 På plankartene er det fastlagt langsiktige

grenser mellom by- og tettstedsområdene
(by-/regionsenter og områdesenter) og om-
landet. Grensene sikrer de sammenheng-
ende landbruks-, natur- og friluftsområdene,
slik at verdier knyttet til landbruk, biologisk
mangfold, kulturlandskap, regionale grøntom-
råder og kulturminneområder i omlandet for-
valtes i et langsiktig perspektiv.

5.2.2 Grensene på plankartet definerer by- og tett-
stedsområdene i et langsiktig perspektiv fram
mot 2050. Avgrensningen sikrer en utvikling i

kommunene basert på prinsippene om sam-
ordnet areal- og transportplanlegging.

5.3 Rekkefølgebestemmelse til framtidig tettbe-
byggelse
5.3.1 De områder som omfattes av rekkefølgebe-

stemmelsen er vist på plankartet med areal-
formål «framtidig tettbebyggelse». Områdene
skal ikke tas i bruk før kommunene har detal-
jert og definert arealbruken gjennom revide-
ring av sine kommuneplaner. Denne bestem-
melsen gjelder også for arealer som gjenstår
som uavklart etter forrige kommuneplanrulle-
ring (kommunene Askim, Fredrikstad, Sarps-
borg og Rygge).

5.3.2 I førstkommende kommuneplanprosess skal
kommunene prioritere en rekkefølge på de
framtidige arealene for de to neste kommune-
planperiodene.
Rekkefølgebestemmelsen blir altså som
dette hvis kommuneplanperiodene er 12 år.
1. kommuneplanperiode: 0–12 år – nåvæ-

rende tettbebyggelse og vedtatte kommu-
neplaner

2. kommuneplanperiode: 12–24 år – framti-
dig tettbebyggelse, avgrenses i kommune-
planen

3. kommuneplanperiode: 24–40 år – framti-
dig tettbebyggelse, avgrenses i kommune-
planen

5.3.3 For kommunenes detaljering av arealbruken
gjelder følgende føringer:
– Det gis følgende regionvise begrensninger

53By-/regionsenterBy-/regionsenter OmrådesenterOmrådesenter LokaLokalsenterlsenter

Fredrikstad, Sarpsborg Skjærhalden Engelsviken, Manstad, Slevik,
Skjærviken, Torsnes, Nylende,
Lunde, Skjeberg st.by, Varteig,
Ullerøy, Jelsnes, Hauge, Utgård-
kilen, Ødegård og Rød

Askim, Mysen Ørje, Spydeberg, Knapstad, Båstad, Slitu, Ringvoll,
Rakkestad, Skjønhaug, Degernes, Trømborg, Havnås,
Meieribyen, Tomter, Rømskog, Hærland/Lundeby,
Fosby Eidsberg/Kirkefjerdingen

Moss Halmstad, Karlshus, Vang, Larkollen, Saltnes,
Kirkebygden og Våk Missingen, Svinndal

Halden Berg/Isebakke Sponvika, Prestebakke,
Aspedammen, Leiren
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54
på det maksimale arealomfang som skal
tas i bruk til nytt tettstedsareal i perioden
fram mot 2050: Ved beregning av nytt tett-
stedsareal må de allerede vedtatte framti-
dige utbyggingsformålene i kommunepla-
nene inngå i det totale arealet.
o Nedre Glomma: 15,6 km2

o Mosseregionen: 8,0 km2

o Indre Østfold: 6,7 km2

o Halden: 3,0 km2

– SSBs definisjon av tettstedsareal legges
til grunn, dvs. at tettstedet omfatter flere
typer arealbruk, både utbyggingsformål,
vegareal, parkering, jernbane og grønn-
struktur innenfor tettstedet.

– Arealer innenfor den framtidige tett-
bebyggelse som ikke skal tas i bruk til
utbyggingsformål, sikres gjennom kommu-
neplanene som LNF-områder og båndleg-
gingsområder.

– Prinsippene om transporteffektivitet og til-
strekkelig hensyn til vern skal legges til
grunn for kommunenes detaljering av are-
albruk innenfor framtidig tettbebyggelse.
Det innebærer at arealer nær kollektivknu-
tepunkt og kollektivakser skal prioriteres til
nytt tettstedsareal.

– Til grunn for kommunenes detaljering av
arealbruk innenfor framtidig tettbebyggelse
gjøres vurderinger av nødvendige infra-
strukturløsninger og befolkningsutvikling.

– Bruksendring som reduserer tilgjengelighe-
ten til næringsarealer bør unngås.

– Regionene bør samarbeid om felles bolig-
normer og boligbyggeprogram som innar-
beides i kommuneplanene.

– Omtvistede arealer fra tidligere kommune-
plan som har blitt avklart gjennom fylkes-
planprosessen (i kommunene Askim, Fred-
rikstad, Sarpsborg og Rygge), kan tas i
bruk i første 12-årsperiode, forutsatt at
omfanget ikke overskrider 1/3 av det sam-
lede netto næringsareal kommunen dispo-
nerer i 40-årsperioden.

5.3.4 For å sikre en helhetlig planlegging og detal-
jering av arealbruk innenfor framtidig tettbe-
byggelse, anbefales det at kommunene i hver
region rullerer sine kommuneplaner i paral-
lelle prosesser.

5.3.5 Arealbruken i framtidig tettbebyggelse innar-
beides i fylkesplanen ved rullering, på bak-
grunn av reviderte kommuneplaner.

5.4 Krav om effektiv arealutnyttelse
5.4.1 Som hovedregel skal utbygging skje innenfor

de langsiktige grensene for framtidig tettbe-
byggelse. I tillegg kan en mindre andel utbyg-
ging skje i tilknytning til lokalsentre i omlandet.
Spredt utbygging skal følge retningslinjer i
punkt 5.14. En nærmere detaljering og forde-
ling av bebyggelsen i henhold til den definerte
senterstrukturen, gjøres i kommuneplaner og
kommunedelplaner.

5.4.2 Det skal stilles krav om høy arealutnyttelse i
form av fortetting og transformasjon innenfor
tettbebyggelsen.

5.4.3 Fortetting og transformasjon skal foretas før
dyrka mark tas i bruk og framfor annen utbyg-
ging.

5.4.4 Ved utbygging av nye områder skal arealene
utnyttes effektivt.

5.4.5 Krav om transformasjon: Tidligere veggrunn,
andre kommunikasjonsarealer og tidligere
næringsområder som ikke lenger er i bruk,
skal prioriteres til utbyggingsformål der for-
holdene ligger til rette for det.

5.4.6 I byene bør det tilrettelegges for at minimum
50% av parkeringen skjer i parkeringshus
eller under bakken, for å redusere arealbruk
til parkering og frigjøre arealer til boliger og
næring.

5.4.7 Utenfor tettbygde strøk skal kun den utbyg-
ging som er nødvendig for å opprettholde le-
vende bygder tillates.

5.4.8 Oppfølging av retningslinjene for effektiv are-
alutnyttelse skal skje gjennom arealregnskap
fra kommunene som utvikles som en del av
oppfølgingen av fylkesplanen.

5.5 Funksjonell lokalisering
5.5.1 All utbygging skal lokaliseres til arealer som

er egnet for formålet ut fra hensyn til topo-
grafi, lokalklima, visuelle forhold og kommuni-
kasjoner.

5.5.2 Riktig funksjon skal lokaliseres ut fra tilgjeng-
elighet, besøksfrekvens og forhold til eksiste-
rende bebyggelse og arealbruk.

5.5.3 Ved all utbygging skal det legges vekt på
nærhet til transportnettet og effektive trans-
portløsninger for gang og sykkel, kollektiv- og
annen transport.

5.5.4 Innenfor tettbygde strøk bør innbyggernes
daglige behov tilfredsstilles så nær boligen
som mulig og innen gang- og sykkelavstand.
Andre publikumsrettede funksjoner bør være
knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et
godt kollektivtilbud.

5.5.5 Servicevirksomhet med stort publikumsbe-
søk og/ eller mange arbeidsplasser bør alltid
lokaliseres i nærheten av knutepunkt i kollek-
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tivtransportnettet. God tilknytning til et gang-
og sykkelvegnett må etableres, dersom dette
ikke allerede eksisterer.

5.5.6 Handels- og næringsetableringer skal være
tilpasset lokale eller regionale behov. Se for
øvrig egen kjøpesenterbestemmelse.

5.5.7 Næringsvirksomhet som skaper tungtrans-
port skal som hovedregel lokaliseres til regio-
nale næringsområder med tilknytning til jern-
bane eller havn, eller ved hovedvegnett med
tilstrekkelig kapasitet.

5.5.8 Utbygging i eksisterende næringsområder
med tilknytning til transportnettet, prioriteres
før nye områder tas i bruk.

5.5.9 Eksisterende, sentrale næringsarealer skal
utnyttes framfor mer perifere områder.

5.6 Bo5.6 Boligbebyggelseligbebyggelse
5.6.1 Boligbygging skal i hovedsak skje som fortet-

ting og ved bedre arealutnyttelse.
5.6.2 For å få et variert boligtilbud i boligområdene

må tetthet vurderes for større områder i
sammenheng og det anbefales å planlegge
gjennom kommunedelplaner eller større re-
guleringsplaner, som gjør en differensiering

av boligtype og tetthet innenfor planområdet
mulig.

5.7 Fortetting og transformasjon i eldre bolig- og
næringsområder
5.7.1 Kommunene må i sine kommuneplaner stille

krav om at fortetting og transformasjon i eldre
bolig- og næringsområder skal skje på en hel-
hetlig måte og med høye krav til kvalitet.

5.7.2 Ved fortetting og transformasjon skal det tas
nødvendige hensyn til bebyggelsesstruktur,
estetikk, kulturminner og -miljø, lekeplasser,
grønnstruktur, biologisk mangfold og land-
skap.

5.7.3 Kommunene bør utarbeide egne retningslin-
jer for fortetting og transformasjon.

5.8 Næringsområder
5.8.1 Lettere næringsvirksomhet, herunder forret-

ning og kontor og spesielt handelsvirksom-
het, skal lokaliseres innenfor by- og tettsteds-
områdene, jfr. avgrensning på plankartet.

5.8.2 Eksisterende næringsarealer skal utnyttes
mer effektivt og sikres utviklingsmuligheter. I
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de etablerte næringsområdene skal ombyg-
ging og nybygging skje slik at arealene får en
høyere utnyttelse enn i dag. Dette gjelder
særskilt næringsområder med et høyverdig
kollektivtilbud. En slik fortetting skal ta hen-
syn til grønnstruktur, verdifulle kulturmiljø og
kulturminner.

5.8.3 Det er angitt spesielt utpekte regionale næ-
ringsområder på plankartet som skal brukes
til næring som ikke faller inn under punkt
5.8.1:
1-Na Missingmyr
1-Nb Vest for Moss Lufthavn Rygge, til fly-

plassrelatert næring
1-Nc Klypen-Nike nord i Våler
2-Na Løvestad/Knapstad
2-Nb Hoen/Sekkelsten
2-Nc Slitu/Brennemoen
2-Nd Sletta industriområde
2-Ne Rudskogen, i hovedsak til næringer til-

knyttet motorsportaktiviteter
3-Na Moum/Gretnes, til næringer med tilknyt-

ningsbehov til havn og bane
3-Nb Omberg/Valle, til næringsvirksomhet

som transporterer gods på bane
3-Nc Årum
3-Nd Alvim vest
4-Na Svingenskogen

5.8.4 De regionale næringsområdene avgrenses,
detaljeres og funksjonsinndeles gjennom
kommunedelplaner. De regionale nærings-
områdene skal planlegges etter areal- og
transporteffektivitetsprinsippet med høy are-
aleffektivitet og god utnyttelse.

5.8.5 Kommunene bør samarbeide regionalt om å
utarbeide felles næringsplaner.

5.9 Kjøpesenterbestemmelse
5.9.1 Retningslinjene er en oppfølging av den riks-

politiske bestemmelsen om kjøpesentre, ved-
tatt 27. juni 2008.

5.9.2 Med kjøpesenter forstås detaljhandel i byg-
ningsmessige enheter og bygningskomplek-
ser som etableres, drives eller framstår som
en enhet, samt utsalg som krever kunde- eller
medlemskort for å få adgang. I kjøpesenter
foregår salg av alle typer varer direkte til for-
bruker, det vil si både dagligvarehandel og
faghandel, inklusive salg av plasskrevende
varer. Som kjøpesenter regnes også handels-
virksomhet lokalisert i flere enheter innenfor
et område.

5.9.3 Aktuelle kjøpesenterprosjekter skal vurderes i
forhold til plan- og bygningslovens kap. VII-a,
for å avklare om det skal gjennomføres en

konsekvensutredning av tiltaket.
5.9.4 Kjøpesentra med et bruksareal på mer enn

3000 m2 kan bare etableres eller utvides i
områder som er spesielt utpekt i fylkesplan /
fylkesdelplan og avklart i kommuneplanens
arealdel.

5.9.5 Kjøpesentra kan etableres i bysentrene –
Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden,
Askim og Mysen. Bysentrum er avgrenset i
kommunenes sentrumsplaner.

5.9.6 Avlastningsområder for handel som ikke pas-
ser inn i bysentrene er avgrenset på plan-
kartet og merket med «A». Her kan det byg-
ges ut over 3000m2. Disse områdene skal
benyttes til plasskrevende varer – dvs. til tre-
last/byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/
motorkjøretøy, hvitevarer, og møbler. Dette
gjelder disse områdene:
Nedre Glomma: Tunejordet, Alvim øst og
Dikeveien
Mosseregionen: Mosseporten
Halden: Svingenskogen
Indre Østfold: Slitu/Brennemoen

5.9.7 Avlastningsområder for handel skal avgren-
ses og detaljeres i kommunedelplaner innen-
for det avgrensede området i fylkesplan-
kartet.

5.9.8 Områder og bygninger for handelsvirksom-
het/kjøpesentra skal utformes på en estetisk
tiltalende måte i samsvar med fylkeskommu-
nens veileder for estetikk. De skal i minst
mulig grad eksponeres mot hovedvegnettet.

5.10 Kollektivtilbud
5.10.1 I kommuneplanens arealdel skal hovedtra-

seen for kollektivtrafikken kartfestes.
5.10.2 Vegholder skal sikre framføringshastigheten

i kollektivtrafikkens stamnett ved egne tras-
seer (bussgater, kollektivfelt og lignende),
aktive prioriteringstiltak (trafikkstyring) og
lignende. Øvrige tiltak på kollektivtrafikkens
stamnett skal ikke redusere framføringshas-
tigheten for kollektivtrafikk i rute.

5.10.3 Ved lokalisering av boliger, arbeidsplasser
og service skal det legges avgjørende vekt
på et godt kollektivtrafikktilbud. For område-
sentra og lokalsentra er målet at tilbudet
skal være:
Områdesenter: Kollektivtilbud til bysenter
minst 30. min frekvens. I løpet av planperio-
den fram mot år 2050 bør frekvensen økes
til 15 min.
Lokalsenter: Kollektivtilbud til bysenter
minst hver time. I løpet av planperioden fram
mot år 2050 bør frekvensen økes til 30 min.
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5.11 Gang- og sykkelveger
5.11.1 Alle boligområder skal ha gang- og sykkel-

veg til barneskole og lokalsenter.
5.11.2 Områdesenter og lokalsenter skal ha

sammenhengende gang- og sykkelvegfor-
bindelse til kommunesenteret.

5.11.3 I trafikkerte sentrumsområder skal det eta-
bleres egne sykkelfelt i vegbanen.

5.11.4 Det skal etableres god parkeringsdekning
for sykkel i by- og områdesentra.

5.12 Vegnettet
God avvikling av biltrafikken i by- og tettstedsområ-
dene skal primært løses gjennom effektivisering av
eksisterende veg- og gatenett, forbedring av kollek-
tivtilbudet og gang- og sykkelvegnettet – sekundært
gjennom nye vegforbindelser.

5.13 Parkeringsrestriksjoner i byene Fredrikstad,
Sarpsborg, Moss, Halden, Askim og Mysen
5.13.1 Hensikten er å redusere arbeidsreiserelatert

langtidsparkering i sentrum. Parkeringstil-
bud og tilgjengelighet for parkering tilknyttet
handel styrkes, samtidig som fordelene kjø-
pesentra utenfor bysentrum har av gratis
parkering reduseres.

5.13.2 Kommunene skal utarbeide retningslinjer for
parkering i bysentra.

5.13.3 Innenfor hver region bør det gjennomføres
felles og samkjørt revisjon av kommunale
parkeringsvedtekter.

5.14 Spredt utbygging
5.14.1 Som spredt utbygging regnes utbygging

utenfor fylkesplanens senterstruktur, defi-
nert i punkt 5.1. Vedlikeholdsutbygging i lo-
kalsentra regnes ikke som spredt utbyg-
ging.

5.14.2 Omfanget og lokalisering av spredt utbyg-
ging skal defineres i kommuneplanene.
Spredt utbygging skal begrenses og kan
bare skje innenfor de rammene som er gitt i
punkt 5.14.3–5.14.5

5.14.3 Disse retningslinjene gjelder for all type
spredt utbygging, også næringsbygg:
- Spredt utbygging skal kun skje i tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelse med til-
gang til skoleskyss (gjelder ikke nærings-
bygg), vann og avløp, fastlagt som
grender i kommuneplanens arealdel.

- Spredt utbygging forstått som løsrevet ny
bebyggelse utenfor de fastlagte områ-
dene i kommuneplanene, tillates ikke.

- Spredt utbygging skal ikke skje på dyrka
mark.

- Spredt utbygging skal ikke skje nærmere
enn 3 km fra tettstedsgrensen til nær-
meste by.

- Spredt utbygging skal ikke skje innenfor
virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer
for Oslofjordområdet (RPR-O).

- Spredt utbygging kan bare skje under for-
utsetning av at den ikke kommer i konflikt
med friluftsinteresser, miljøverninteresser,
kulturminner og kulturminneområder, ver-
difulle kulturlandskap eller trafikksikker-
hetshensyn.

- Ved lokalisering av spredt boligbebyg-
gelse skal det legges avgjørende vekt på
trygg skoleveg.

5.14.4 Følgende rammer gjelder for omfanget av
spredt boligbygging. Det er gjort en diffe-
rensiering som tar utgangspunkt i at fylket
har en variert bebyggelsesstruktur. Ram-
mene gjelder for den enkelte kommune i
hver region med de unntakene som er an-
gitt:
Hvaler kommune: Maks. 10% av boligbyg-
gingen
Øvrige kommuner i Nedre Glomma:
Maks.1,5% av boligbyggingen
Våler kommune: Maks. 10% av boligbyg-
gingen
Øvrige kommuner i Mosseregionen: Maks.
1,5% av boligbyggingen
Halden kommune: Maks. 5% av boligbyg-
gingen
Rømskog og Aremark får ingen omfangsbe-
grensninger for spredt utbygging.
Marker kommune: Maks 30% av boligbyg-
gingen.
Øvrige kommuner i Indre Østfold: Maks.
10% av boligbyggingen.
Omfanget av spredt utbygging fastlagt som
grender i kommuneplanen, inngår i den to-
tale rammen som her er satt for hver kom-
mune.

5.14.5 Hvaler kommune ligger i sin helhet innenfor
RPR-O og unntas derfor fra forbudet mot
spredt utbygging innenfor RPR-O. Øvrige
retningslinjer, samt Kystsoneplanen, gjelder.

5.15 Fritidsboliger
5.15.1 Bygging av nye fritidsboliger skal bare skje i

regulerte områder. Områdene, herunder for-
tetting, må være avklaret gjennom kommu-
neplanen.

5.15.2 Ny fritidsbebyggelse kan ikke oppføres i
strandsonen (jfr. RPR-O) eller i 100-meters-
beltet langs vassdrag, med de unntak som
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følger av retningslinjene for kystområdene
og vassdragsnære arealer.

6. Kystsone og vassdragsnære områder
6.1.1 Kystlandskapet skal skjermes mot inngrep

som kan forandre dets karakter. Uberørte
områder skal holdes intakte, og all utbyg-
ging må underordnes det helhetlige land-
skapsbildet.

6.1.2 Vassdragsnære områder, dvs. områder nær-
mere vann og vassdrag enn 100m, skal
skjermes for alle typer utbygging. Dette gjel-
der også bygninger som er tilknyttet land-
bruk/skogsdrift dersom ikke virksomheten
nødvendiggjør en slik plassering.

6.1.3 Retningslinjene fra fylkesdelplan «Kystsone-
plan for Østfold», gjelder.

6.2 Småbåthavner
6.2.1 Småbåthavnenes lokalisering og utstrek-

ning må defineres gjennom kommunenes
planlegging. Planene må beskrive småbåt-
havnens kapasitet i sjøen og på land, samt
at framtidig utvidelsesretning i sjøen og på
land vises.

6.2.2 Gjennom de kommunale planene må miljø-
belastningene på omgivelsene, i form av
støy, trafikk, adkomstforhold i sjø og på
land, parkering, opplag, forurensninger,
bunnforhold, landskapstilpasning, samt
skjerming mot naboer og lignende, vurde-
res.

6.2.3 Mulige arealkonflikter, for eksempel i forhold
til landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold,
kulturminner og kulturmiljøer, må vurderes.
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59Ordliste
Arealstrategi: En strategisk og overordnet planleg-
ging av arealbruken i et langsiktig perspektiv

Befolkningsprognose: En faglig forutsigelse om
framtidig utvikling, basert på statistiske beregninger
og kjente demografiske endringer.

By- og regionsenter: Tettsteder/byer med over
5000 innbyggere og de fleste funksjoner

EVU-tilbud: Etter- og videreutdanning

Fortetting: Et tettere utbyggingsmønster ved at
man minsker arealforbruket per bolig eller nærings-
enhet. Dette kan gjøres på mange måter, gjennom
transformasjon, tettere utbygging, høyere byg-
ninger, parkering i kjellere eller p-hus osv.

FoU: Forskning og utvikling

Framtidig tettbebyggelse: Arealer kommunene må
detaljere til tettbebyggelse og LNF-områder jfr. rek-
kefølgebestemmelser.

Lokalsenter: Mindre tettsteder på minimum 200
innbyggere som har basisfunksjoner som barne-
skole.

Nåværende tettbebyggelse: Tettsteder etter
SSBs definisjon over og vedtatte kommuneplaner
(inkludert framtidige arealer i kommuneplanene)

Områdesenter: Tettsteder med 1000–5000 inn-
byggere og/eller kommunesenter

Rekkefølgebestemmelser: Bestemmelser som re-
gulerer hvilke områder som kan tas i bruk i en gitt
periode eller etter bestemte kriterier.

RPR og RPB: RPR er en Rikspolitisk retningslinje
fra regjeringen som legger føringer for lokalforvalt-
ningen, for eksempel Rikspolitisk retningslinje for
Oslofjorden (RPR-O). RPB er en Rikspolitisk be-

stemmelse fra regjeringen som skal følges av lokal-
forvaltningen, for eksempel Rikspolitisk bestem-
melse om kjøpesentre.

Spredt utbygging: Bebyggelse knyttet til eksiste-
rende bebyggelse og infrastruktur i omlandet, uten-
for fylkesplanens senterstruktur. Vedlikeholdsutbyg-
ging i lokalsentra regnes ikke som spredt utbygging.
Kommunene skal definere omfang og lokalisering av
spredt utbygging i sine kommuneplaner.

SØHF: Sykehuset Østfold helseforetak

Transformasjon: Gjenbruk av arealer som i dag lig-
ger med gammel bygningsmasse og dårlig utnyt-
telse.

Transporteffektivitet: Et prinsipp for arealutvikling
hvor best mulig utnyttelse av eksisterende infra-
struktur ligger til grunn.

Vassdrag: Med vassdrag menes elver, bekker og
innsjøer.

Vedlikeholdsutbygging: Utbygging i tilknytning til
lokalsentre i omlandet tilpasset det enkelte lokalsen-
ters størrelse og behov, slik at et akseptabelt ser-
vicenivå opprettholdes. Vedlikeholdsutbygging i lo-
kalsentrene forvaltes av kommunene gjennom
kommuneplaner og reguleringsplaner.

Tettbebyggelse – jfr. SSBs definisjon: «Som tett-
bygde strøk regnes områder med minst 200 bosatt
og hvor avstanden mellom bolighusene som regel
ikke overstiger 50 meter. En hussamling som ligger
mer enn 50 meter fra en tettbebyggelse, er imidler-
tid regnet som en del av det tettbygde strøket der-
som hussamlingen naturlig hører sammen med tett-
bebyggelsen.»

Tettbebyggelsen omfatter flere typer arealbruk,
både utbyggingsformål, veiareal, parkering, jern-
bane og grønnstruktur innenfor tettstedet.
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60 Fylkestingets vedtak 26.02.2009:
1. Fylkesplanen er et godt utgangspunkt for for-

valtning av fylkeskommunens nye rolle og et red-
skap for å nå målene om en bærekraftig utvik-
ling. Fylkesplanen vedtas med de endringer som
framgår av saksframlegget.

2. I innledningen til planen framheves følgende:
• Hensynet til klima, miljø og bærekraftig utvik-
ling, med henvisning til Klimaforliket i Stor-
tinget. Det tydeliggjøres at veien mot målopp-
nåelse krever en avklaring av forholdet mellom
tiltak innen transport, oppvarming, landbruk
og avfallshåndtering gjennom oppfølgingspro-
sjekter og kommende kommuneplanrullering.

• Avveiningen av flere ulike hensyn, der det leg-
ges vekt på befolkningsutvikling, transportef-
fektivitet, allsidig næringsutvikling med innslag
både av primærnæring, industri og tjenester,
byutvikling og senterstruktur, samt jordvern.

• Fylkesplanens vektlegging av folkehelse som
et gjennomgående tema og fylkeskommunens
rolle på dette samfunnsområdet. De største
folkehelseutfordringene oppsummeres og ses
i sammenheng med levekår, arealforvaltning
og de øvrige samfunnssektorene.

• Østfold som et attraktivt fylke, jamfør NHOs
attraktivitetsbarometer og Næringsanalyse
Østfold fra Telemarksforskning.

• Under «scenarier» tas det inn et avsnitt om
den nåværende lavkonjunkturen og fylkespla-
nen som et verktøy for å skape det Østfold vi
ønsker skal reise seg på den andre siden av fi-
nanskrisen. I dette avsnittet kan det også tas
inn en understrekning av ambisjonen om å få
til et mangfoldig næringsliv, både industri, tje-
nester og bygdenæringer, hvor målet også er
å bidra til å oppfylle stortingets klimaforlik. Mu-
ligheten for ny næringsutvikling på grunnlag
av lokale ressurser og attraksjoner framheves,
med en ambisjon om å satse på «grønne» løs-
ninger.

3. En langsiktig grense mellom utbyggingsområ-
der og LNF-områder fastsettes i to etapper:
• Først ved de grenser som fins i planforslagets
arealdel, og som skal modifiseres i henhold til
de arealnormene som framgår av planutkas-
tets kapittel 5, pkt 5.2.3., første strekpunkt
(med de justeringer som framkommer i fylkes-
rådmannens saksframlegg og punktene 9, 10
og 11, siste strekpunkt nedenfor). Dette inne-
bærer at knapt halvparten av de arealer som
er vist på kartene kan omdisponeres til utbyg-
gingsformål.

• Dernest ved første rullering av kommunepla-
nene, der det settes faste grenser for de area-
ler som kan tillates utbygd i henhold til arealn-
ormen. Det er denne grensen som etter
formålet med planen skal ligge fast i minimum
40 år. Også innenfor denne grensen skal det

være grøntarealer og friområder, og kan være
innslag av dyrket mark.

De ytre grensene som er satt i første etappe,
kan bare endres dersom det ikke går ut over
dyrket mark, og dersom minst like store utbyg-
gingsarealer tas ut av planen. I den nærmere
fastsetting av grensen, skal det legges vekt på
samordning av planene i hver kommuneregion.
Fylkeskommunen vil foreslå at tiltak knyttet til
slik samordning av kommuneplanleggingen leg-
ges inn i utviklingsavtalene mellom kommune-re-
gionene og fylkeskommunen. Kommunene opp-
fordres til å legge vekt på jordvernhensyn, slik at
minst mulig av utbyggingsarealet legges ut på
dyrket mark. Det må dokumenteres at potensia-
let for fortetting og transformasjon er fullt utnyt-
tet og at alternative arealer er uhensiktsmessige
før dyrka eller dyrkbar mark eventuelt kan om-
disponeres.

4. Størrelsen på aktuelt næringsområde
Moum/Gretnes (3nb) i Fredrikstad kommune re-
duseres ved at områdene øst for Roald Amund-
sens vei (den gamle riksvei 111) tas ut. Dermed
kan avgangen av dyrket mark i klasse A reduse-
res med opptil 700 dekar.

5. I Råde går det tilleggsarealet ut som i forslaget
var lagt inn sydøst for og like inntil utbyggings-
området på Strømnesåsen, i tråd med kommu-
nens høringssvar.

6. Det innføres rekkefølgebestemmelser i henhold
til høringsutkastet. Praktiseringen av disse må
ses i lys av mulighetene for transformasjon av
eksisterende bebyggelse. Kommunene anmo-
des om å være tilbakeholdne med å tillate bruks-
endring som kan redusere tilgjengeligheten til
næringsarealer. Dersom det er mulig å øke
transformasjonen av eksisterende bygninger og
anlegg, bør bruken av ubebygde områder redu-
seres tilsvarende.

7. Under hovedtema Verdiskaping tas inn et av-
snitt om landbruket som en viktig næring i Øst-
fold og med en egen strategi som presiserer
landbruksarealenes næringsmessige verdi.

8. Under ”levende bygder” presiseres strategier
for å utnytte bygdas samlede ressurser ut over
ren landbruksnæring, slik at det fortsatt skal
være mulig å bygge og bo på bygda.

9. Bebyggelse i tilknytning til grendesentre regu-
lert gjennom kommuneplanene bør ikke define-
res som spredt utbygging når forutsetningene
gitt i pkt 10 a-c er oppfylt. I den utstrekning
kommunene regulerer vedlikeholdende utbyg-
ging i klart definerte grendesentre, kan spredt
boligbygging ut over dette reduseres tilsva-
rende, kfr. Planforslagets pkt 5.14.7.

10. Prosenttaket for spredt utbygging fjernes for
Rømskog og Aremark. Planbeskrivelsen må de-
finere spredt utbygging nærmere. Presiseringen
skal medføre en forenkling av retningslinjene og

xxxxx Fylkesplan :Layout 1 03-04-09 13:59 Side 60



61
ta utgangspunkt i følgende forutsetninger:
a) At omfang og type spredt utbygging i nær-
mere definerte områder avklares gjennom
kommuneplanene.

b) At spredt boligbygging kun kan skje i områ-
der med eksisterende bebyggelse og med til-
gang til skoleskyss, vann og avløp.

c) At spredt boligbygging ikke skal skje på
dyrka mark.

11. Tilføyelser og endringer som er drøftet i saks-
framlegget omfatter bl.a. følgende
• Mål og strategier gjennomgås med den hen-
sikt å få en enda klarere nivåinndeling.

• De foreslåtte nye strategiene i saksframlegget
tas inn.

• Prioritert oppfølgingsområde 3. ”Folk i fysisk
aktivitet – uten bil” omgjøres til en transport-
strategi hvor også fysisk aktivitet inngår.

• Kommunenes krav om lavere detaljeringsgrad
imøtekommes gjennom forenkling, omarbei-
ding eller fjerning av retningslinjer for estetikk,
bolignormer, parkering og funksjonsinnde-
lingen av regionale næringsområder

• Fylkesmannens krav om streng forvaltning av
arealene imøtekommes gjennom fastholding
av de langsiktige grensene som skjermer de
store, sammenhengende landbruksområdene
fra utbygging, gjennom krav til arealøkonomi-
sering, fortetting og transformasjon og
gjennom fastholdelsen av rekkefølgebestem-
melsen.

• Kartene omformes med henblikk på en bedre
pedagogisk framstilling, og suppleres med en
tekstlig ”bruksanvisning” som avklarer kom-
munenes handlingsrom i kommuneplanpro-
sessene.

• Rudskogen næringsområde i Rakkestad gis
status som regionalt næringsområde. Utvik-
lingen her bør knyttes opp mot motorsportak-
tiviteter.

• Sletta industriområde i Marker defineres også
som regionalt næringsområde, med henvis-
ning til at grensekommunene har status som
distriktsutviklingskommuner.

• Kommunesentrene i Rømskog og Aremark gis
status som områdesenter med en kartav-
grensning som sikrer en utvikling som er
større enn vedlikeholdsbygging.

• Forholdet mellom sentrumsutvikling og spredt
utbygging avklares i kommende kommune-
planrullering for Indre Østfold med en tilhø-
rende vurdering av langsiktig arealbehov.

12. Fylkesplanen med alle forutsetninger som ligger
til grunn, gjennomgås i forbindelse med rullering
av fylkesplanen om fire år. Den langsiktige gren-
sen og rekkefølgebestemmelsene kan gjennom-
gås på nytt før fire år er gått hvis Fylkestinget
ønsker å vedta regionale planbestemmelser
etter den nye Plan- og bygningsloven. Dette vil

ikke skje før den nye fylkesplanen har virket en
tid og kommunene er i gang med neste kommu-
neplanrullering.

13. Viktige oppfølgingsområder for fylkesplanen
fram til første rullering er blant annet:
• Byutviklingsprosjekter og prosjekter for sam-
ordnet rullering av kommuneplaner

• Rullering av Kystsoneplanen for Østfold
14. I første rullering skal følgende forutsetninger

legges til grunn:
• En gjennomgang av utviklingen av infrastruk-
turen, befolkningsutviklingen og bosettings-
mønsteret

• Arealregnskap fra kommunene eller regionene
15. I første rullering skal følgende innarbeides i fyl-

kesplanen:
• Delmål og strategier for kultur, kulturminner og
fysisk aktivitet. Tilsvarende gjelder for barn og
unge med utgangspunkt i fylkesdelplanen
som er under utarbeidelse.

• Herunder vurderes også å ta inn vedtatte riks-
politiske retningslinjer for barn og unge.

16. Handlingsplanen for Østfolds kulturlandskap og
Estetikkveilederen vurderes som gode og nyt-
tige redskap for planleggingen i fylket, og ved-
tas med de endringer som framkommer i saks-
framlegget.

17. Fylkeskommunen mener det er viktig at jernba-
netrasé for dobbeltsporet og lokalisering av sta-
sjoner tas inn ved rullering av kommuneplanene.
Det bør foretas nødvendige planmessige avkla-
ringer slik at dette ikke forsinker framføring av
dobbeltsporet.

18. Avklaring av øvrige samferdselsprosjekter som
bru over Glomma i Fredrikstad, eventuell om-
bygging av tverrforbindelser til stamveistandard
og ny havnevei til Årvoll i Rygge forutsettes av-
klart gjennom konseptvalgutredninger eller
andre prosesser med bred lokal og regional
medvirkning. Fylkesplanens mål for klima, jord-
vern og by- og tettstedsutvikling legges til grunn
for disse prosessene.

19. I avsnittet ”Strategier for Verdiskaping i Indre
Østfold” (s 37 i planutkastet) formuleres et nytt
kulepunkt som synliggjør at det nasjonale mo-
torsenteret på Rudskogen i Rakkestad kan ha
stor betydning for næringsutvikling i Østfold.

20. I planlegging av framtidige arealer, utvikling av
byer, tettsteder og infrastruktur bør det
gjennomføres risikoanalyse i forhold til fysiske
betingelser som fremmer/hemmer kriminalitet.

21. Universell utforming må få høy prioritet i framti-
dig utforming av bebyggelse og trafikkarealer.

22. I forbindelse med at fylkesplanen vedtas, ber fyl-
kestinget om at Statens Landbruksforvaltning
frafaller sine innsigelser til kommuneplanene i
Sarpsborg og Fredrikstad.

23. Fylkesutvalget gis fullmakt til å godkjenne de
justeringer som skal foretas.
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62 Kartvedlegg
Kartvedleggene består av tre kategorier:

1. Fylkesplankartet
Kartet viser fylkesplanens arealstrategi på et overordnet, prinsipielt nivå. Senterstruktur og de ytre langsik-
tige grensene er som på de regionale kartene. Hovedtrekkene i de regionale jordbruksbeltene, grøntstruk-
tur og vassdrag er grovt skissert.

2. Temakartene
Temakartene er utarbeidet som del av fagrapporten «Datagrunnlag for Fylkesplanens arealstrategi. Jordres-
sursene, verdifulle kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer, grøntområder, friluftsliv og biomangfold», av
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold, juli 2007. Kartene viser regionalt viktige kulturlandskap,
kulturmiljøer, grovområder verdifulle jordressurser og natur- og friluftsområder.

Temakartene må ikke oppfattes som uttømmende. De er ment som illustrasjoner over faglig begrunnede,
men grovt skisserte, områder med stor regional verdi. Det vil alltid være åpent for diskusjon om flere enkelt-
områder burde vært med eller tas ut. Hensikten her er å skissere de mønstrene som viser hvor arealkonflik-
tene er mest åpenbare, for slik å skape et bedre beslutningsgrunnlag for fylkesplanens arealstrategi.

3. Regionale plankart for arealstrategien
De regionale plankartene er nærmere beskrevet i fylkesplanens «del 3 Regionale strategier» under omtalen
av hver region. I tillegg er forståelsen av Østfolds arealutfordringer og plankartenes utforming generelt, om-
talt i fylkesplanens «del 2 Arealstrategi for Østfold».

Bruksanvisning og forståelse av regionkartene:
1. En langsiktig grense mellom by- og tettstedsområder og omlandet er trukket rundt by-/regionsentre og

områdesentre. Innenfor disse skal hovedtyngden av veksten skje i 40-årsperspektivet. De oransje area-
lene er eksisterende tettbebyggelse og vedtatte kommuneplaner. De skraverte områdene viser de lokale
valgmulighetene for arealer til framtidig tettbebyggelse.

2. Kommunene skal gjennom førstkommende kommuneplanrullering avgrense arealer innenfor den langsik-
tige grensen til framtidig tettbebyggelse. De skal markeres slik at rekkefølgen fordeles i tre kommune-
planperioder fram til 2050, inkludert inneværende periode.
Størrelsen på arealene innenfor den langsiktige grensen som kan benyttes til framtidig tettbebyggelse,
er begrenset av retningslinjene i fylkesplanen. Arealene innenfor den langsiktige grensen som går utover
maksimumtallet, må benyttes til LNF-formål.

3. Når kommunen selv finner det hensiktsmessig, kan arealene som er satt av til 2. og 3. kommuneplanpe-
riode detaljeres. Detaljeringen følger vanlig kommuneplanprosess, hvor det gjøres lokale avveiinger av
hva som egner seg til de ulike formål det er behov for i kommunen. Arealene kan således benyttes både
til parker, veier, offentlige og private bygninger, jordbruk etc. i tråd med plan- og bygningsloven.

4. Lokalsentrene i regionen er markert med et symbol. Her oppfordres kommunene til å legge til rette for
«vedlikeholdsutbygging», dvs. utbygging som ivaretar servicetilbudet til innbyggerne slik at disse kan
opprettholdes som levende bygder.

5. Steder for spredt utbygging skal defineres av kommuneplanene utenfor region-, område- og lokalsen-
trene, i tråd med retningslinjene i fylkesplanen.

6. «Regionale næringsområder» er markert i plankartene. Disse bør detaljeres i et samarbeid mellom kom-
munene, hvor det ses på regionens samlede behov for arealer til næringer som ikke kan plasseres
innenfor tettbebyggelsen. Det er også markert «Avlastningsområder for handel» hvor kjøpesentre og
handelsområder for plasskrevende varer kan utbygges/utvides.
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Tegnforklaring

Fylkesplan Østfold, arealstrategi mot 2050
(fylkesplanperioden 2009-2012)

Arealstatus

Langsiktig grense for tettbebyggelse

Hovedvei

Strandsonegrense, RPR

Lokalsenter

Overordnet grøntstruktur

LNF-områder

Målestokk
1 : 400000

Kartdata
10.03.09

Overordnet jordbruksbelte

Regionale havner

Kystsone

Vassdrag

Områdesenter som skal avgrenses

Langsiktig grense for framtidig
tettbebyggelse
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Regionalt verdifulle kulturlandskap

14 Glomma

18 Strømsfoss

16 Gudim

15 Rakkestadelva

19 Bøensætre

8 Lunde

17 Ertevannet

26 Nipa

13 Skiptvet kirke

12 Kirkebygda

25 Skinnerflo

29 Hafslund

28 Årum27 Omberg

32 Begby

33 Borge
34 Hunn

38 Hornnes

39 Skjeberg kirke

42 Rokke-Berg40 Hansemakerkilen

41 Jellhaugen

43 Remmen

44 Asak

45 Storøya/Lilleøya

46 Iddesletta

47 Berby

48 Enningdalen

50 Hvaler

49 Søster

31 Bjørnevågen

37 Torsø

36 Nes

30 Goenrad

24 Midtbygda

23 Tomb

21 Eløya-Sletter

20 Rygge vest

11 Søndre Jeløy

10 Midtre Jeløy

22 Roer-Kurefjorden

3 Hobøl kirketun
4 Onstadsund

6 Eikeberg

7 Tenor

9 Rødenes

1 Flåtten-Sand

Kulturlandskapsområder
Verdifulle kulturlandskap

Viktige motorveilandskap
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26 Jutulbrua-Vamma

27 Lekumevja-Eidsberg kirke-Valdisholm

2

9

3

10

13

31

24

12

7

11

8

4

35

11

36

30

6

33

5

19

18

14

34

21

15

29

17

37

23

28

38

16

1

22

25

20

32

Oldtidsveien

Iddesletta

Værne Kloster-området

Midtbygda Onsøy

Hankø

Råde kirke-Skinnerflo-Solli-Tomb

Svinesund

Rødnes-Kroksund

Viksletta og Jellhaug

Berby

Søndre Jeløy

Kjøkøy

Bøensætre

Søndre Sandøy-Skjærhalden-Storesand-Herføl

Tistedal-Asak

Rokkeraet

Ørje

Strømsfoss

Eidet

Nes og Thorsø herregård

Tingvoll-Alvimdalen

Skjebergsletta-nordre Borge

Gravningsund
Hvaler kirke og Rødshue

Kirkebygden Våler

Gamlebyen-Kongsten-Isegran-Cicignon

Brekke

Sarpsfossen-Borregård-Hafslund

Rakkestad kirke og prestegård

Halden-Rød og Fredriksten

Mosseelvas utløp

Otteid

Solbergfoss

Hobøl kirke og prestegård

Kuvauen

Regionalt verdifulle kulturmiljøer

Kulturminneområder

kulturmiljø

landskapsområde som binder kulturmiljøet sammen ±
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Grovområder - verdifulle jordressurser
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Viktige natur- og friluftsområder
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Fylkesplan for Østfold

ØSTFOLD MOT 2050

Fylkesplanperioden 2009–2012

Mars 2009
Østfold fylkeskommune
Regionavdelingen
Postboks 220
1702 Sarpsborg
e-post: sentralpost@ostfold-f.kommune.no

Grafisk design: Nr1 Arktrykk
Trykk: Nr1 Arktrykk

MILJØMERKET

241
Trykksak

715
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